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نهر ريو دي ال بالتا بين األرجنتين وأوروغواي



تصدير

تتم مشاركة غالبية األنهار والبحيرات وطبقات/خزانات المياه الجوفية 
أن  أكثر. ويمكن  أو  بين دولتين متشاطئتين  العالم  للحدود في  العابرة 
المجاري  بين  للحدود  العابرة  المياه  بشأن  التعاون  وضع  كثيرًا  يتباين 
المائية وطبقات/خزانات المياه الجوفية المشتركة. ولذا، فإن استحداث 
العابرة  المائية  المجاري  اتفاقية حماية واستخدام  آلية لإلبالغ بحسب 
للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( ووفقًا إلطار أهداف التنمية 

المستدامة )والسيما المؤشر العالمي 2-5-6 للتنمية المستدامة( يمثل خطوة هامة لدعم التعاون في مجال المياه العابرة 
للحدود، ومساعدة الدول على تعزيز التنسيق مع جيرانها فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

الواضح أيضًا  باهرًا، أصبح من  الذي جرى بين عامي 2017 و2018 حّقق نجاحًا  القول إن االستبيان األول  وبينما يمكن 
أن الحاجة باتت ملّحة الستحداث دليل الستكمال نموذج استمارة اإلبالغ، يساعد على تقديم اإلرشاد بشأن عملية إعداد 
التقارير الوطنية، وملء مختلف أجزاء االستبيان، وتوضيح المصطلحات الرئيسية ذات الصلة، وتقديم توجيهات محددة 
بشأن كيفية استكمال مختلف األسئلة. وفي النهاية، يهدف هذا الدليل بشكل رئيسي إلى تحسين نوعية التقارير الوطنية، 
ما سيضمن بدوره أن يؤدي اإلبالغ القائم على األدلة إلى تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود عبر جداول األعمال 

الوطنية واإلقليمية والعالمية.

إن هذا الدليل يشّكل ثمرة عمل دؤوب قام به فريق حكومي دولي متخصص بصياغة الدراسات والتقارير، يضّم حوالي 40 
ٌم خصيصًا الستخدامه من جانب الخبراء المعنيين بتنسيق عملية اإلبالغ واستكمال نموذج  دولة حول العالم. وهو ُمصمَّ
إعداد التقارير حول المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة وبموجب اتفاقية المياه. ويؤمل أن يجده المستخِدمون مفيدًا 

في تحديد بعض الممارسات الجيدة الستكمال استمارة اإلبالغ. 

تتمتع فنلندا وأوغندا على حد سواء بخبرة طويلة في مجال التعاون مع جيرانهما بشأن الموارد المائية المشتركة واإلبالغ 
عن هذه التجربة. وبالتالي، سررنا بالمشاركة في رئاسة فريق الصياغة المعني بوضع دليل اإلبالغ. وال شك أّن المناقشات 
المثمرة التي تخللت اجتماعات فريق الصياغة، وكذلك الُمنَتج النهائي، ستؤدي إلى دعم جهود جميع البلدان التي تتشارك 

الموارد المائية فيما يتعلق بمراجعة وتعزيز حالة تعاونها في مجال المياه العابرة للحدود.

وبالتالي، نأمل أن يساعد هذا الدليل في تعزيز تنفيذ اتفاقية المياه، وتقديم مساهمات قّيمة على مستوى رصد المؤشر 5-2-
6 لهدف التنمية المستدامة، كما نشجع جميع البلدان التي تتشارك المياه العابرة للحدود على استخدام هذا الدليل لتعزيز 

عملية اإلبالغ عن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود.

تصدير

 

كاليست تينديموغايا، سيبو ريكوالينن، 

مسؤول وزارة الزراعة والغابات، فنلندا، والرئيس المشارك 
المياه  اتفاقية  بموجب  اإلبالغ  دليل  صياغة  لفريق 

وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة

المشارك  والرئيس  أوغندا،  والبيئة،  المياه  وزارة  مسؤول 
المياه  اتفاقية  بموجب  اإلبالغ  دليل  صياغة  لفريق 

وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة

هـ



بحيرة تيتيكاكا المشتركة بين بوليفيا وبيرو



شكر وتقدير

شكر وتقدير

ُأِعّد هذا المنشور في إطار اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( 
ومبادرة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن الرصد المتكامل لتنفيذ هدف التنمية المستدامة 6. وما كان لهذا 

الدليل أن يبصر النور لوال المساهمة السخية للعديد من الحكومات واألفراد والمنظمات الشريكة.

إن أمانة اتفاقية المياه ُتعرب عن امتنانها لجميع الخبراء الذين قّدموا دراسات حالة وتعليقات وغيرها من المساهمات.

في  وكمساهمة  المياه  اتفاقية  إطار  في  اإلبالغ  دليل  صياغة  فريق  في  للمشاركين  الشكر  بخالص  نتوّجه  أن  نوّد  كذلك 
المؤشر2-5-6 لهدف التنمية المستدامة. 

ترأس السّيدان سيبو ريكوالينن )من فنلندا( وكاليست تينديموغايا )من أوغندا( اجتماعات فريق الصياغة الذي يضّم خبراء 
أوبيريتر  الجزائر، والسيد إرنست  الوهاب سماتي من  السّيدان سعيد مزيان وعبد  البلدان والمنظمات، وهم:  من مختلف 
من النمسا، والسيدتان شريفاش ألينا وسنيازهانا دوبيانوك من جمهورية بيالروس، والسيدة غورانا باوسيفيتش والسيد 
بوسكو كينيتش من جمهورية البوسنة والهرسك، والسّيدان جيلبرت غواتي وديفيد راكس موليفا من بوتسوانا، والسيدة 
لوسيانا أندرادي والسادة عيراني راموس وخوليو تاديو سيلفا كيتلهوت وهنريكي فيغا من البرازيل، والسيد دانيال كلود 
وانغ سون من الكاميرون، والسيد يونان نيلنغار من التشاد، والسيدة ليا غو والسيد تشانغتشون زانغ من الصين، والسيد 
مارتن كواسي كواديو من ساحل العاج، والسيد أيمن ثروت أمين عبد العزيز والسيدة ياسمين موسى من مصر، والسيدة 
نينو جانيليدزي من جورجيا، والسيد بن ياو أمبوما والسيدة دوركاس أدوا بينتسيل من غانا، والسيدة إليسا كولوم دي 
موران من غواتيماال، والسيد بيتر كوفاكس من المجر، والسيدة منى َدَهبية من األردن، والسيدة روسيو ساليناس برادو من 
المكسيك، والسيدة إردينسيتسيغ شوغر من منغوليا، والسيد جوس تيمرمان من هولندا، والسيدة إيميت هيريرا من بنما، 
والسيد خوان كارلوس بوماريدا والسيد فرناندو ريتيغوي من البيرو، والسيد أدريان ديلينشي والسيد سيريل فاليه من 
جمهورية مولدوفا، والسيدة أوكسانا كوزلوفا من روسيا االتحادية، والسيد موسى بيرت من السنغال، والسّيد أليش بيزجاك 
من سلوفينيا، والسيد عبد الواحد إبراهيم أحمد والسيد أحمد محمد حسن من الصومال، والسيد كينيدي ماندازا من جنوب 
أفريقيا، والسيد عاكف محمد كيريتشي والسيدتان سيمال ياسمين أوزكايا وزولي أرون من تركيا، والسيد سيلفستر ماتيمو 
من جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد روجر بولوارتي من الواليات المتحدة األمريكية، والسيدتان ثي فيتا هوا لي وثو هانغ 
نغو من فيتنام، والسيدة دينارا زيغانشينا من اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية المياه، والسيدة يوميكو ياسودا من الشراكة 
العالمية للمياه، والسيد أفرانسوا دي سالفو من الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية بأهداف التنمية المستدامة، والسيد 
غاريث لويد من برنامج األمم المتحدة للبيئة، والسيد زياد خياط من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.

وقّدم خبراء آخرون مشكورين تعليقات ورؤى إضافّية، وهم: السيد جان كريستوف روبمبي من جمهورية أفريقيا الوسطى، 
والسيدة هيدي جيكل من ألمانيا، والسيدة آن ماري ريكنغر من لوكسمبورغ، والسيدة مونيكا كامارينا من المكسيك، والسيد 
إنريكي ميسيث من البيرو، والسيدة جوانا ووجيك من بولندا، والسيد أنطونيو برانكو من البرتغال، والسيد جاك فان دير 

غان )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو(.

وُيعّد السيد أليستر ريو-كالرك، المسؤول في جامعة نورثمبريا، ومستشار لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، المؤلف 
الرئيسي لهذا الدليل.

لقد قامت السيدة سارة تيفيناور-ليناردون، من أمانة اتفاقية المياه، بتنسيق تطوير هذا المنشور، كما ساهمت السيدتان 
فرانشيسكا برنارديني وسونيا كوبيل في تحسينه من خالل مشاركاتهم وتعليقاتهم. وقدمت السيدة كاميل مارسيلو الدعم 
اإلداري الالزم للعملية. وقامت السيدة كاثي لي بتحرير الدليل، الذي ترجمته إلى اللغة الروسية السيدة يوليا إسيفا، وإلى 

الفرنسية السيدتان كريستل خورادو وهيلين ديفيزي، وإلى اإلسبانية السيدة في سانشيس مورينو.

وتعرب أمانة اتفاقية المياه عن شكرها وامتنانها للتمويل الذي قدمته الدولة األلمانية، وكذلك للدعم الذي تلقته في إطار 
مبادرة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن الرصد المتكامل لتنفيذ هدف التنمية المستدامة 6.

لقد تمت ترجمة النسخة العربية من الدليل في إطار مشروع »تعزيز االنضمام إلى اتفاقية المياه« الذي تنفذه لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألوروبا، بدعم مالي من االتحاد األوروبي.

الدليل، نعّبر عن أسفنا إن سقط سهوًا  وبينما تم بذل كل جهد ممكن لذكر أسماء جميع الذين قّدموا مساهمات في هذا 
التنويه بأي فرد أو منظمة ضمن القوائم الواردة أعاله.

ز



viii دليل اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة

المحتويات

تصدير............................................................................................................................................................................ هـ

.................................................................................................................................................................... ز شكر وتقدير

1 .................................................................................................................................................................... 1.  مقدمة

ألف. ِلَم اإلبالغ عن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود؟.......................................................................................................... 1

باء. لم الحاجة إلى دليل؟......................................................................................................................................................................... 2

2 ......................................................................................................................................................................... جيم. عملية تطوير الدليل

دال. األساس المنطقي لمخّطط الدليل................................................................................................................................................ 3

هاء. كيف يرتبط اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه باإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا
4 ........................................................................................................ عن المؤشَرين 1-5-6 و2-5-6 لهدف لتنمية المستدامة؟

واو. تنظيم عملية اإلبالغ......................................................................................................................................................................... 5

زاي. كيفية تحقيق أقصى فائدة ممكنة من عملية اإلبالغ للنهوض بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود....................... 8

2.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 6-5-2 
للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(................................................................................................ 11

56 ............................................................................................................................................................ مصادر البيانات

قائمة األشكال

4 ............................................................................................. الشكل 1.     هيكل نموذج استمارة اإلبالغ فيما يتعلق باالستبيان الثاني

6 .................................................................................................................. الشكل 2.     الجدول الزمني المقترح لخطوات تقديم التقرير

قائمة الجداول

17 .............................................................................................. الجدول 1.     إرشادات بشأن كيفية استكمال القسم الثاني من التقرير

ح



المحتويات

قائمة األطر

5 .............................................................................................................. اإلطار 1.       تنظيم عملية اإلبالغ الوطنية في جمهورية تشاد

اإلطار 2.       تنظيم عملية اإلبالغ الوطنية في جمهورية بيالروس........................................................................................................ 6

7 ................ اإلطار 3.       كيف نّسقت المجر عملية اإلبالغ الوطنية الخاصة بها مع غيرها من الدول المتشاطئة على نهر الدانوب

اإلطار 4.       كيفية العمل مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو خالل عملية اإلبالغ............................ 8

اإلطار 5.       إرشادات بشأن كيفية استكمال استمارة اإلبالغ............................................................................................................... 10

14 ..................................................................................................................................................... اإلطار 6.       المحاضر بوصفها ’ترتيبات‘

اإلطار 7.       تجربة فنلندا ذات الصلة بتنظيم عملية اإلبالغ في إطار القسم الثاني.......................................................................... 18

اإلطار 8.       تجربة البرازيل ذات الصلة باإلبالغ عن طبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود................................................. 19

28 ..................................................................................... اإلطار 9.       أمثلة عن الهيئات الفرعية التابعة للجنة مياه حوض نهر زمبيزي

29 ....................................... )ICWC( اإلطار 10.     مثال الهيئات الفرعية التابعة لّلجنة المشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا

اإلطار 11.     مثال التعاون القائم بين المجر والدول المطّلة على البحر األسود من خالل اللجنة الدولية 
33 ...............................................................................................................................................)ICPDR( لحماية نهر الدانوب

34 ....................................................................................................................... اإلطار 12.     المخطط العام لتطوير وإدارة نهر السنغال

34 .................................................................................................................................................. اإلطار 13.     خطة إدارة حوض نهر سافا

36 .......................................................................... اإلطار 14.     التدفقات البيئية في سياق المياه العابرة للحدود في جنوب أفريقيا

37 ........................................... اإلطار 15.     تجربة ساحل العاج ذات الصلة بتبادل البيانات والمعلومات بشأن المياه العابرة للحدود

38 ................................................................................. اإلطار 16.     تجربة تبادل البيانات والمعلومات بين غانا ودول حوض نهر فولتا

اإلطار 17.     رصد نظام طبقات/خزانات المياه الجوفية في شمال الصحراء الغربية......................................................................... 41

43 ............................................................... اإلطار 18.     خطة اإلنذار والتنبيه الدولية التي أطلقتها اللجنة الدولية لحماية نهر الراين

اإلطار 19.     برنامج العمل الفنلندي-الروسي المشترك فيما يتعلق بإدارة المخاطر ذات الصلة باستخدام 
المياه الحدودية عند حدوث ظروف سيئة هيدرولوجّيًا في مقاطعة حوض نهر فووكسي...................................... 45

اإلطار 20.     التطبيق العملي للمحضر 323 في إطار معاهدة عام 1944 بشأن استخدام مياه األنهار 
بين المكسيك والواليات المتحدة األمريكية..................................................................................................................... 46

اإلطار 21.     إجراءات اإلخطار والتشاور المسبق واالتفاق )PNPCA(  ومشاركة الجهات المعنية 
48 ........................................................................................... في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمياه حوض نهر ميكونغ

اإلطار 22.     مشاركة الجهات المعنية في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمياه حوض نهر السنغال.............................................. 48

ط



التقاء نهري زانسكار والسند في الهند



1.  مقدمة

ألف. ِلَم اإلبالغ عن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود؟
تّمت أول عملية إبالغ عن المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة وفي إطار اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية 
إلى  الذي هدف  المياه( عام 2017. وبعد عملية استعراض لالستبيان األّولي  )اتفاقية  الدولية  للحدود والبحيرات  العابرة 
جمع تعليقات الدول المشاركة، ساد الشعور بأن عملية االستبيان ينبغي أن تتم بصورة منتظمة كل ثالث سنوات. كذلك 
يمكن لدليل اإلبالغ مساعدة الدول على استكمال استمارة اإلبالغ، وبالتوازي تحسين الجودة اإلجمالية للتقارير الوطنية 

وقابليتها للمقارنة بتقارير أخرى )لجنة األمم المّتحدة االقتصادية ألوروبا، 2018(.

ويعكس القرار بتطوير الدليل التزامًا قويًا باإلبالغ كوسيلة إلجراء استعراض منهجي لتنفيذ اتفاقية المياه والمؤشر 6-5-2 
للتنمية المستدامة على مستويات متعددة، وتعزيز هذا التنفيذ على نحو أكثر فعالية.

تنفيذ اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة على المستويات الوطنية والعابرة للحدود؛	 

يتيح اإلبالغ للدول تحديد احتياجات األحواض المائية بشكل دقيق، ما يساعد بدوره في إيجاد أفضل الُسُبل 	 
لتعبئة الموارد لدعم أنشطة التنفيذ، من خالل بناء القدرات والمساعدة التقنية على سبيل المثال؛

للحدود على 	  العابرة  المياه  التعاون في مجال  لتقييم مختلف استراتيجيات وُنُهج  تشّكل عملية اإلبالغ وسيلة 
المستوى الوطني؛

بسبب مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء الوطنيين في االستبيان، يمكن لعملية اإلبالغ أن تساعد على تكوين 	 
المنهجي  االستعراض  للحدود، ومن خالل  العابرة  بالمياه  تتعلق  و/أو فرص محتملة  فهم جماعي ألّية تحديات 
للحالة الراهنة لإلبالغ، كما يمكن لعملية اإلبالغ أيضًا أن تساعد الدولة المعنية على حشد الجهات الفاعلة الضرورية 

التخاذ إجراءات ملموسة؛

نظرًا إلى أنه بات باستطاعة جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة االنضمام اآلن إلى اتفاقية المياه، يمكن لإلبالغ 	 
أن يوّفر للدول وسيلة لتقييم مدى اتساق التقدم الراهن الذي حققته في مجال التعاون على مستوى المياه العابرة 
للحدود مع أحكام اتفاقية المياه. كذلك يمكن للدول األعضاء في األمم المتحدة أن تقوم بدورها باستخدام نتائج 
اإلبالغ لمقارنة ممارساتها بتجارب الدول األطراف في االتفاقية، وبالتالي تكييف أفضل الممارسات لمالءمتها مع 

احتياجاتها الخاصة.

تنفيذ اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة على مستوى اتفاقية المياه؛	 

المتعلقة 	  المياه، والصعوبات  اتفاقية  الناشئة ذات الصلة بتنفيذ أحكام  القضايا  تهدف عملية اإلبالغ إلى تحديد 
بالمياه العابرة للحدود، ما يسمح للدول باالستجابة مّتحدين وبشكل فّعال ألّية تحديات ذات صلة؛

يمّثل اإلبالغ مستودعًا جماعّيًا للدروس المستفادة والممارسات الجيدة؛	 

خالل 	  من  تهدف،  كما  المياه،  اتفاقية  لتنفيذ  المتخذة  التدابير  على  الجمهور  إطالع  على  اإلبالغ  عملية  تساعد 
توليف نتائج اإلبالغ ونشرها، إلى اجتذاب المزيد من االهتمام السياسي بالتعاون بشأن المياه العابرة للحدود على 

المستويين الوطني والدولي.
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أواًل  تتّم  العملية  هذه  بأن  االعتراف  ينبغي  للحدود،  العابرة  المياه  مجال  في  التعاون  رصد  إلى  اإلبالغ  يهدف  وبينما 
وبشكل أساسي على المستوى الوطني. وبالتالي، ُيطلب من الدول أن تعّبر عن وجهة نظرها التي تكتسب أهمية خاصة 
الثاني  )القسم  المشتركة على حد سواء  الهيئات  وأداء  الترتيبات  تنفيذ  بمستوى  المتعلقة  باألسئلة  األمر  يتعلق  عندما 
من استمارة اإلبالغ(، وكذلك بتلك المتعلقة بالتدابير الوطنية المتخذة لدعم تنفيذ أّية ترتيبات عابرة للحدود )القسم 
أن  محددة  جوفية  مياه  طبقة/خزان  أو  بحيرة  أو  نهرًا  تتشارك  التي  الدول  تختار  وقد  اإلبالغ(.  استمارة  من  الثالث 
النهوض  كيفية  بشأن  مختلفة  نظر  النهاية وجهات  في  لها  تكون  قد  ولكن  أدناه(،  تبيانه  )كما سيتم  استجاباتها  تنّسق 

بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود. 

باء. لم الحاجة إلى دليل؟
إن هذا الدليل يهدف في المقام األول إلى تحسين نوعية التقارير الوطنية، ما سيؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة 
على  للحدود  العابرة  المياه  مجال  في  بالتعاون  المتعلقة  السياسات  وصنع  القرار  صنع  عمليات  إلثراء  منها  المتوخاة 
اإلقليمي  المستويين  وعلى  الجوفية،  المياه  طبقات/خزانات  أو  المائية  األحواض  مستوى  وعلى  الوطني،  المستوى 
الرئيسية ذات  المصطلحات  كما يوضح  اإلبالغ،  استمارة  استكمال  كيفّية  الدليل  يبّين  أكثر تحديدًا،  والعالمي. وبشكل 
تنظيم  كيفية  بشأن  إرشادات  الدليل  يقدم  كذلك  األسئلة.  بعض  على  اإلجابة  كيفية  على  عملية  أمثلة  ويقّدم  الصلة، 
عملية اإلبالغ واستخدام االستبيان لتعظيم أثره. وبالتالي، فقد تم تصميم هذا الدليل كوثيقة عملية بمتناول الخبراء 

بإجراء عملية اإلبالغ واستكمال نموذج االستمارة. المعنيين  الحكوميين 

جيم. عملية تطوير الدليل
عقد  وقد  الدليل.  هذا  بتطوير  التقارير  لصياغة  دولي  حكومي  فريق  تكليف  تم  منه،  المتوخاة  المنفعة  تعظيم  بغية 
هذا الفريق، الذي يتألف من خبراء ينتمون إلى حوالي 40 دولة من أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق األوسط 
وأمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا، اجتماعين له في جنيف، ُعِقد أوّلهما في أيار/مايو 2019، وتم خالله 
استعراض المخطط األولي للدليل الذي أعدته أمانة اتفاقية المياه. بعدئذ، قامت األمانة المذكورة بوضع ُمَسّودة كاملة 
التي  الدول  على  المَسّودة  هذه  توزيع  تم  وقد  الفريق.  أعضاء  قّدمها  التي  الفردية  المدخالت  على  اشتملت  للدليل، 
أيلول/سبتمبر  في  ُعِقد  الذي  الثاني  اجتماعه  وفي  عليها.  للتعليق  آخرين  خبراء  وعلى  للحدود،  عابرة  مياهًا  تتشارك 
2019، استعرض فريق الصياغة التعليقات الواردة على المسودة األولية. بعد ذلك، تّمت مراجعة محتوى الدليل وجرت 
األول/ المياه في تشرين  المائية )IWRM( التفاقية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  عليه من جانب مجموعة عمل  الموافقة 

أكتوبر 2019، قبل أن يتم إصدار الدليل بصيغته النهائية في كانون الثاني/يناير 2020. وبالتالي، تم تطوير هذا الدليل 
إلى  أدى  ما  للحدود،  عابرة  مياهًا  تتشارك  بلدان  عدة  فيها  شاركت  النظر،  وجهات  الستقصاء  شاملة  عملية  خالل  من 

النهائي.  الُمنتج  إثراء 

 
االجتماع األول لفريق صياغة دليل اإلبالغ، 

جنيف، 9-10 أيار/مايو 2019

 
االجتماع الثاني لفريق صياغة دليل اإلبالغ، جنيف، 

3-4 أيلول/سبتمبر 2019
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دال. األساس المنطقي لمخّطط الدليل
يتبع هذا الدليل بشكل وثيق نسق هيكل استمارة اإلبالغ المنقحة التي اعتمدتها الدورة الثامنة الجتماع الّدول األطراف في 
اتفاقية المياه في قرارها الثامن/أ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2018(. لكن قبل االنتقال إلى محتوى استمارة 
اإلبالغ، يعالج القسمان التاليان عملية اإلبالغ بحد ذاتها، وكيفية تحقيق أقصى فائدة متوخاة منها من أجل تعزيز التعاون في 

مجال المياه العابرة للحدود. 

وتم تصميم الفصل الثاني من هذا الدليل على أساس نموذج استمارة اإلبالغ )األقسام من الثاني إلى الرابع(، حيث يهدف إلى 
تقديم توجيهات محددة بشأن كيفية استكمال األسئلة الواردة في تلك األقسام. وبغية تحقيق هذا الهدف، تم إدراج نسخة من 

االستمارة مذّيلة بالحواشي، كما تم استخدام نظام قائم على األرقام لربط تلك الحواشي بالفقرات ذات الصلة من الدليل. 

وعند االقتضاء، ُيقّدم الدليل تعاريف لبعض المصطلحات الرئيسية الواردة في نموذج االستمارة؛ كما يقّدم اقتراحات بشأن 
كيفية مقاربة الدول لمسألة اإلجابة على أسئلة محّددة؛ فضاًل عن أمثلة مستمدة من التجارب التي سّجلتها الدول خالل 
االستبيان األول. وينبغي منذ البدء التأكيد على أن الدليل يهدف إلى تقديم التوجيهات إلى الدول، إال أنه يعود لتلك 

الدول عينها أن تقرر في النهاية بشأن أفضل الطرق لإلبالغ عن الحالة المحددة الخاصة بها.

هاء. كيف يرتبط اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه باإلبالغ عن أهداف التنمية 
المستدامة وتحديدًا عن المؤشَرين 1-5-6 و2-5-6 لهدف لتنمية المستدامة؟

في إطار أهداف التنمية المستدامة، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هدف التنمية المستدامة 6، الذي يشتمل على 

المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام‘ بحلول  ’ضمان توافر 
العام 2030 )األمم المتحدة، 2017(. وقد تم وضع مجموعة من ثماني غايات و11 مؤشرًا 
لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف. كذلك يتم رصد التقدم نحو تحقيق الغايات 
والمؤشرات المذكورة من خالل مبادرة الرصد المتكامل لهدف التنمية المستدامة 6، التي 
أطلقتها لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. وتضّم هذه المبادرة منظمات األمم 
لهدف  العالمية  المؤشرات  عن  الُقطرية  البيانات  جمع  رسمّيًا  المخّولة  الثماني  المتحدة 
وتتضّمن   .)2019 المائية،  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  )لجنة   6 المستدامة  التنمية 
التقدم نحو  لرصد  المتكامل وضع منهجيات وأدوات  الرصد  لمبادرة  الرئيسية  األهداف 
المستويين  الوعي على  المستدامة 6؛ وزيادة  التنمية  لهدف  العالمية  المؤشرات  تطبيق 
وتعزيز  6؛  المستدامة  التنمية  هدف  تحقيق  نحو  التقدم  رصد  بشأن  والعالمي  الوطني 
الُقطرية ذات  البيانات  المذكور؛ وجمع  التقدم  والمؤسساتية على رصد  التقنية  القدرات 
الصلة واإلبالغ عن التقدم العالمي المحرز باتجاه تحقيق هدف التنمية المستدامة 6 )لجنة 

األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، 2019(.

وُتعدُّ الغاية 5-6 األكثر أهمية فيما يتعلق بالتعاون بشأن المياه العابرة للحدود، وتنص 
على أنه ينبغي ‘تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك 
عن طريق التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، بحلول عام 2030’. ويتم رصد التقدم 
نحو تحقيق الغاية 5-6 من خالل مؤشرين، وهما: أواًل، المؤشر 1-5-6 للتنمية المستدامة، 
إلى  صفر  )من  المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  تنفيذ  نحو  التقدم  ’درجة  يقيس  الذي 
لمناطق  المئوية  ‘النسبة  يقيس  الذي  المستدامة،  للتنمية   6-5-2 المؤشر  وثانيًا،  100(‘؛ 
األحواض العابرة للحدود المشمولة بترتيبات تنفيذية/عملية للتعاون في مجال المياه’. 
وتم اختيار برنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفه الوكالة المخّولة رصد التقدم نحو تحقيق 
المؤشر 1-5-6 للتنمية المستدامة، كما اخِتيرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
ومنظمة اليونسكو بوصفهما الوكالتين المخّولتين رصد التقدم نحو تحقيق المؤشر 6-5-2 

للتنمية المستدامة.
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الشكل 1. هيكل نموذج استمارة اإلبالغ فيما يتعلق باالستبيان الثاني
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المستدامة وغاياتها ومؤشراتها. وبغية  التنمية  أهداف  اعتماد  المياه مع  اتفاقية  إطار  اإلبالغ في  تزامن استحداث  وقد 
تعظيم أوجه التعاضد بين اإلبالغ في إطار المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة واإلبالغ في إطار اتفاقية المياه، قامت اللجنة 
اإلبالغ عن  بين  المواءمة  عملّيًا  ذلك  وعنى  بينهما.  فيما  اإلبالغ  عمليات  بتنسيق  اليونسكو  ومنظمة  االقتصادية ألوروبا 
المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة واإلبالغ في إطار اتفاقية المياه من خالل استخدام نموذج موّحد لإلبالغ. ويبّين الشكل 
1 الهيكلّية المتبعة في عملية المواءمة هذه. ويتمحور القسم األول حول كيفية جمع البيانات لحساب قيمة المؤشر 6-5-2 
للتنمية المستدامة، بينما يتمحور القسمان الثاني والثالث حول جوانب اإلبالغ المتعلقة بتنفيذ اتفاقية المياه، كما يهدفان 
إلى إتاحة الفرصة أمام الدول للتوّسع في شرح البيانات المقدمة في إطار القسم األول، وتأييدها واستكمالها. ويشتمل 
القسم الرابع على ملّخص للتحديات واإلنجازات الرئيسية في مجال التعاون ذي الصلة بالمياه العابرة للحدود، كما يقدم 

معلومات أساسية عن عملية اإلبالغ، بما في ذلك األشخاص المعنّيون باستكمال نموذج استمارة اإلبالغ.

عند استكمالها الستمارة اإلبالغ بجميع أقسامها، تستفيد الدول األطراف في اتفاقية المياه من استخدام استمارة واحدة 
لإلبالغ عن المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة والتقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاقية المياه، على حد سواء. كذلك تستفيد جميع 
الدول التي تتشارك مياهًا عابرة للحدود من استكمال جميع أقسام االستمارة، ألن العديد من األسئلة الواردة في األقسام 
الثاني والثالث والرابع والمصطلحات المستخدمة فيها، تساعد على إثبات حساب قيمة المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة 
)القسم األول(. وتهدف االستمارة أيضًا إلى تزويد الدول برؤية أكثر شمواًل عن التقدم المحرز داخل كل دولة في مجال 
التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، مقارنة بما يمكن استشفافه من قيمة المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة لوحدها، أي 
بعبارة أخرى من القسم األول. إن استكمال جميع أقسام االستمارة يتيح للدول تقدير الجهود التعاونية بشكل أدّق، وهو 

ما ال يمكن تحقيقه من خالل المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة بمفرده. 
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اإلطار 1. تنظيم عملية اإلبالغ الوطنية في جمهورية تشاد

المعنية التي يمكن أن  المنظمات  الوزارات وغيرها من  أنشأت تشاد لجنة لإلبالغ تتمثل مهمتها األساسية في تحديد 
تساعد في عملية اإلبالغ الوطنية، بما فيها وزارة المياه )مديرية الموارد المائية ومديرية إمدادات المياه(؛ ومنظمات 
األحواض المائية )لجنة حوض بحيرة تشاد، وهيئة حوض النيجر، وهيئة طبقة/خزان الحجر الرملي النوبي في الصحراء 
والمضايقات؛  والتلوث  النفايات  معالجة  ومديرية  البيئي؛  التقييم  )مديرية  األسماك  ومصائد  البيئة  ووزارة  الغربية(؛ 

ومديرية حفظ وحماية التنوع البيولوجي 
ف مع  والُنُظم اإليكولوجية؛ ومديرية التكيُّ
ذلك  بعد  اللجنة  وقامت  المناخي(.  ر  التغيُّ
الوزارات  إلى  االستمارة  نموذج  بإرسال 
والمنظمات المذكورة، بينما تولى أعضاؤها 
المحددة  األقسام  متابعة  مسؤولية 
الوزارات  قامت  التي  االستمارة  من 
تلك  وكذلك  باستكمالها،  عينها  والمنظمات 
بالتشاور  اللجنة  أعضاء  استكملها  التي 
وضعت  بعدئذ،  المعنية.  الكيانات  مع 
بصيغته  المكتمل  االستمارة  نموذج  اللجنة 
عملت  كذلك  بدقة.  وراجعته  النهائية 
اللجنة على رصد اإلجابات أو التوضيحات 
أو  الوزارات  مع  ومتابعتها  المكتملة  غير 
بمراجعة  تقوم  أن  قبل  المعنية،  المنظمات 

التقرير وتقديمه بصورة نهائية.

وبالنظر إلى التكامل القائم بين االستبياَنين األول والثاني، تم تطوير هذا الدليل من خالل االستعانة بمواد تدعم استكمال 
المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، وتحديداً المنهجية التدريجية للمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )النسخة المنقحة لعام 
والتفسيرات  التعاريف  مواءمة  تّمت  كذلك  اليونسكو، 2019(.  االقتصادية ألوروبا ومنظمة  المتحدة  األمم  )لجنة   )2020
المشتركة للمصطلحات الرئيسية الواردة في هذا الدليل وفي المنهجية التدريجية من أجل مساعدة الدول على استكمال 

المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )القسم األول( وبقية االستمارة )األقسام الثاني والثالث والرابع( على حد سواء.

وفي إطار مبادرة الرصد المتكامل لهدف التنمية المستدامة 6 التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، تّمت 
أيضًا المواءمة بين اإلبالغ عن المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة األخرى، وتحديدًا 
المؤشر 1-5-6 للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى قياس مدى تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، 
بما فيها مستوى المياه العابرة للحدود. وفيما يتعلق بالتعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ُيطلب من الدول تقديم تقرير عن 
درجة التقّيد بتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالنسبة ألبرز أنهارها وبحيراتها وطبقاتها/خزاناتها المائية الجوفية، بما 
يشمل ترتيبات إدارة المياه العابرة للحدود، ومختلف األطر التنظيمية القائمة، ودرجة تبادل البيانات والمعلومات مع الدول 
األخرى المعنية، ومستوى تمويل التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، وتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين. وبينما 
ُيعّد اإلبالغ عن المؤشر 1-5-6 مكّماًل لإلبالغ عن المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، فإن اإلبالغ عن كال المؤشرين يقّدم رؤية 

أكثر شمواًل فيما يتعلق بتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على المستويين الوطني والعابر للحدود على حد سواء.

واو. تنظيم عملية اإلبالغ
رغم أن السياق المحدد لكل دولة ُيعدُّ األكثر أهمية في هذا المجال، يمكن للدولة االستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في 
االستبيان األّول الستخالص بعض التوجيه بشأن كيفية تنظيم عملية اإلبالغ. وقد يكون مناسبًا في بعض الحاالت، بالنظر 
مثاًل إلى مستوى المعارف المركزية ذات الصلة وكمية موارد المياه المشتركة العابرة للحدود، أن تقوم وكالة واحدة و/أو 
عدد محدود من الخبراء باستكمال النموذج. وفي المقابل، يصبح من المبّرر إجراء عملية تعاونية أوسع نطاقًا عندما يترّتب 

جمع البيانات والمعلومات من مجموعة متنوعة من اإلدارات الوزارية الوطنية و/أو الكيانات دون الوطنية.

رعاة يمدون جمالهم بالماء من بئر في تشاد
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اإلطار 2. تنظيم عملية اإلبالغ الوطنية في جمهورية بيالروس

المنّسقة لالستبيان. وتمت عملية  الجهة  البيئة في جمهورية بيالروس وظيفة  الطبيعية وحماية  الموارد  توّلت وزارة 
استكمال نموذج االستمارة عن طريق إرسال االستمارة )أو أجزاء منها( إلى المنظمات أو الوكاالت المسؤولة عن األنشطة 
الوكاالت  أو  المنظمات  مع  رسمية  غير  بمشاورات  االقتضاء  عند  المعنية  الوزارة  قامت  كما  االستمارة،  في  المحددة 
المذكورة الستكمال االستبيان. وأجرت الوزارة أيضًا تحلياًل إضافّيًا لالستمارة المكتملة قبل تقديمها بشكل نهائي إلى 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.

نهر نيمان المشترك بين بيالروس وليتوانيا

وفيما يلي بعض النقاط العامة التي ينبغي مراعاتها عند تنظيم عملية اإلبالغ:

تعيين 	  ويعتمد  االستبيان.  تنسيق  عن  الشاملة  المسؤولية  ل  لتحمُّ بعينها  منظمة  أو  مسؤول  شخص  تعيين  ينبغي 
مؤسسة محددة مثل وزارة المياه و/أو مكتب اإلحصاء الوطني و/أو وكالة ما، وتحميلها مسؤولية اإلشراف على مجمل 
أو منظمة  أو أشخاص رئيسيين  لكل دولة. وقد يتم تعيين شخص  الوطني  السياق  المستدامة، على  التنمية  عملية 

رئيسية كجهات تنسيق وطنية التفاقية المياه ألغراض اإلبالغ، لكن الحال قد تكون مغايرة في بعض األحيان؛

استقاء 	  يمكن  التي  الممكنة  المصادر  االستبيان فضاًل عن  إشراكها في  ينبغي  التي  المعنّية  الجهات  ينبغي تحديد 
المعلومات منها. إّن القسم الرابع من نموذج االستمارة يقّدم قائمة إرشادية بأنواع المؤسسات التي يمكن التشاور معها 
خالل عملية االستبيان، مثل الوزارات أو السلطات المعنية بموارد المياه، ووكاالت البيئة، وسلطة أو سلطات الحوض 
المائي، والحكومات المحلية أو حكومات المحافظات، وهيئات المسوحات أو الوكاالت الجيولوجية الوطنية، ناهيك 
عن الوزارات المحددة غير المعنية بالمياه )مثل وزارات الشؤون الخارجية، والمالية، والغابات، والزراعة و/أو الطاقة(، 

ومكاتب اإلحصاء الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، ورابطات مستخدمي المياه، والقطاع الخاص؛

 	 30 بتاريخ  وينتهي  اإلبالغ كل ثالث سنوات،  تتّم عملّية  االستبيان.  إرشادي الستكمال  زمني  ينبغي وضع جدول 
د به، ألن التأخر  حزيران/يونيو من السنة الثالثة موعد تقديم التقارير الوطنية. وينبغي اعتبار هذا الموعد نهائّيًا والتقيُّ
في تقديم المعلومات يؤّثر سلبًا على قدرة الوكاالت الراعية على تقديم المعلومات إلى اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 
بشأن المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، من أجل إجراء تحليل كامل للتقارير 
الوطنية قبل حلول موعد الدورة التالية الجتماع الدول األطراف. ويبّين الجدول الزمني أدناه المحطات الرئيسية التي 

يجب على الدول اتباعها للتأكد من تقديم تقاريرها في الوقت المناسب؛
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الشكل 2. هيكل نموذج استمارة اإلبالغ فيما يتعلق باالستبيان الثاني
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متى أمكن ذلك، ينبغي العمل مع الدول المجاورة التي تتشارك موارد مائية عابرة للحدود، ومع الهيئات المشتركة 	 
المياه  بقضايا  المتعلقة  تنسيق اإلجابات  أو  النموذج  اآلراء بشأن كيفية استكمال  لتبادل  اإلقليمية،  والمنظمات 
العابرة للحدود. وكما سبق ذكره، قد تكون للدول في بعض الحاالت آراء متباينة بشأن مستوى تنفيذ اإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية فيما يتعلق بنهر أو بحيرة أو طبقة/خزان مياه جوفية محددة. ومع ذلك، يمكن تحسين نوعية اإلبالغ 
عبر إتاحة الفرصة للدول لمقارنة استجاباتها، وعند االقتضاء، صياغة رد مشترك فيما بينها. وبحسب ما يبّينه اإلطار 
3 عن حالة المجر، يمكن للمؤسسات الثنائية األطراف أو مؤسسات األحواض المائية أن تشّكل منّصة هاّمة يمكن من 
اإلقليمية  المنظمات  تتمّكن  قد  كذلك  الوطنية.  االستجابات  تنسيق  إمكانية  وتحديد  اإلبالغ  عملية  مناقشة  خاللها 
المعنية بقضايا التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من دعم عملية اإلبالغ )راجع تجربة مجلس الوزراء األفارقة 
المتوّخى  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، اإلسكوا، 2018(. وإذا كان من  بالمياه، 2019 وتجربة  المعني 
إجراء مناقشات مع الدول المجاورة بشأن قضايا المياه العابرة للحدود، ينبغي التفكير في عقد اجتماعات ألية هيئات 

أو لجان مشتركة ذات صلة قبل الموعد النهائي لتقديم التقارير بوقت كاٍف؛

اإلطار 3. كيف نّسقت المجر عملية اإلبالغ الوطنية الخاصة بها مع غيرها من الدول المتشاطئة على نهر الدانوب

نبذة  على  يشتمل  الدانوب،  حوض  عن  واحدًا  قسمًا  المجر  تقرير  هيكلية  تضّمنت  االستمارة،  من  الثاني  للقسم  بالنسبة 
نهر  لحماية  الدولية  اللجنة  وعن  المستدام  واستخدامه  الدانوب  نهر  حماية  أجل  من   1994 لعام  التعاون  اتفاقية  عن 
الدول  مع غيرها من  بإنشائها  المجر  قامت  للحدود  عابرة  بلجنة  منها  كلٌّ  يتعلق  إضافية  أقسام  الدانوب، فضاًل عن سبعة 
للمجر  المجاورة  الدول  مع  التشاور  إلى  للحدود  العابرة  للمياه  الثنائية  اللجان  تلك  ُدعيت  وقد  تجاورها.  التي  المتشاطئة 
المعنيين بعملية اإلبالغ في  الزمالء  التواصل مع  الثاني من نموذج االستمارة. وتم  القسم  من أجل تنسيق اإلجابات على 
الدول المجاورة للمجر من خالل أمناء اللجان الثنائية للمياه العابرة للحدود، وكانت المناقشات ذات الصلة تتم إما خالل 
الواردة في  التباينات على مستوى فهم األسئلة  البريد اإللكتروني. ونظرًا لوجود بعض  للجان أو عبر  العادية  االجتماعات 
االستبيان، لم تأِت اإلجابات الوطنية على كل سؤال محدد متطابقة. لكن في بعض الحاالت، تم تنقيح اإلجابات األساسية 
القائمة  والتباين  التشابه  أوجه  لفهم  مفيدًا  االستبيان  اعُتِبر  وبالتالي،  جيرانها.  مع  أجرتها  التي  للمناقشات  كنتيجة  للمجر 

بين الدول المعنية بشأن قضايا محددة ذات صلة بالمياه العابرة للحدود.

ينبغي التمييز بين اإلبالغ الذي يتم للمرة األولى وبين تحديث تقرير عن اإلبالغ ُقّدم سابقًا. في حال كان هناك 	 
تقرير ُقّدم في السابق، يصبح باإلمكان استخدام االستبيان كوسيلة لتعزيز التقرير الحالي. ويتاح للدول أيضًا التركيز 
أكثر تفصياًل على األسئلة  إجابات  تقديم  أو  السابقة،  التقارير  أو  التقرير  الموجودة في  الثغرات  على مواجهة بعض 
المفتوحة للمناقشة. كذلك في حالة وجود تقارير سابقة قّدمتها دولتان أو أكثر تتشاركان موارد مائية مشتركة 

عابرة للحدود، يمكن لتلك الدول النظر إلى االستبيان الالحق بوصفه فرصة لتنسيق إجاباتها، حسب االقتضاء.

نهر الدانوب، بودابست، هنغاريا
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زاي. كيفية تحقيق أقصى فائدة ممكنة من عملية اإلبالغ للنهوض بالتعاون في 
مجال المياه العابرة للحدود

قد يتطّلب اإلبالغ عن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، والسيما بالنسبة للدول التي تتشارك عدة موارد مائية عابرة 
للحدود مع عدد من الدول المجاورة لها، جهودًا كبيرة، ما يحّتم على الدول انتهاز الفرصة التي تقّدمها عملية اإلبالغ لتحقيق 

أقصى فائدة ممكنة منها.

ويمكن االستفادة من عملية اإلبالغ للنهوض بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود على عّدة مستويات:

على المستوى الوطني	 

تتيح عملية اإلبالغ للدول فرصة للقيام بمراجعة منهجية لترتيبات الحوكمة الخاصة بها على المستوى الوطني 	 
وعلى مستوى المياه العابرة للحدود. وتعني طريقة تصميم استمارة اإلبالغ أن عملية اإلبالغ تهدف إلى السماح 
للدول بتحديد وتقييم فوائد التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، وكذلك أّية صعوبات أو فرص قد تعرقل هذا 

التعاون أو تعززه، فضاًل عن المسؤوليات والثغرات والمخاطر المتعلقة به؛

يمكن لعملية اإلبالغ التي تتم بطريقة تشاورية، تهدف إلى إشراك أوسع مجموعة ممكنة من الجهات المعنية، أن 	 
تؤدي إلى تعزيز الفهم المشترك للتحديات والفرص القائمة بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود؛

تنطوي نتائج عملية اإلبالغ على رؤى هامة عن كيفية تعزيز الدولة لالستراتيجيات الوطنية للتعاون في مجال 	 
المياه العابرة للحدود. وبالتالي، ينبغي على الدول النظر في مسألة تجميع نتائج عملية اإلبالغ في صحائف للوقائع 
الوطنية قد تساعد في إثراء الحوارات الوطنية وعمليات صنع القرار المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة 
للحدود )يمكن مثاًل مراجعة صحائف وقائع الحالة المتعلقة بالمؤشر 1-5-6 للتنمية المستدامة على الرابط التالي 
خطة  وضع  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .)http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html

عمل لالتفاق على المجاالت ذات األولوية التي ينبغي إحراز تقدم فيها قبل عملية اإلبالغ التالية. 

اإلطار 4. كيفية العمل مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو خالل عملية اإلبالغ

كما ُذكر أعاله، حصلت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، من خالل مبادرة الرصد المتكاملة 
لهدف التنمية المستدامة 6 التي أطلقتها لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، على تفويض لدعم عملية اإلبالغ 
في إطار المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة واتفاقية المياه. وتسعى لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة 
اليونسكو، بالتعاون مع شركاء آخرين، إلى تقديم الدعم التقني الالزم في هذا المجال، مثل تنظيم حلقات عمل إقليمية 
وعالمية، تهدف إلى تلبية احتياجات الدول خالل عملية اإلبالغ. كذلك فإن المنّظمتين المذكورتين مخّولتان أيضًا دعم 

الدول من خالل تقديم اإلجابات على أّية أسئلة محددة توّد طرحها أثناء عملية اإلبالغ.

يمكن للدول إرسال أّية استفسارات بشأن عملية اإلبالغ عبر البريد اإللكتروني على العنوانين التاليين:

 	.transboundary_water_cooperation_reporting@un.org :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
 	.transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org :منظمة اليونسكو

ويمكن االطالع على المواد اإلضافية ذات الصلة بالمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة عبر المواقع اإللكترونية التالية:

لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية: 	 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا: 	 

منظمة اليونسكو:	 

Integrated Monitoring 
6 Initiative for SDG

http://www.sdg6monitoring.org/indicators/target65-/

http://www.unece.org/water/transboundary_water_
cooperation_reporting.html؛

http://ihp-wins.unesco.org/documents/332 

indicators652/

http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html
mailto:https://www.google.com/search%3Fq%3Dtransboundary_water_cooperation_reporting%2540unesco.org%26rlz%3D1C5CHFA_enLB894LB894%26oq%3Dtransboundary_water_cooperation_reporting%2540unesco.org%26aqs%3Dchrome..69i57j69i58.1193j0j7%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8?subject=
https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://ihp-wins.unesco.org/documents/332
https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/


19.  مقدمة

على مستوى المياه العابرة للحدود	 

متى تم تنسيق عملية اإلبالغ مع الدول المجاورة، قد تمتد فوائد التشاور بين الجهات المعنية على المستوى الوطني 
لتشمل أيضًا مستوى المياه العابرة للحدود. ويمكن للدول مثاًل االستفادة من عملية اإلبالغ لتحقيق فهم مشترك للتقدم 
لتنفيذ اتفاق بشأن نهر أو بحيرة محددة أو شبكة طبقات/ العابرة للحدود، أو  المياه  التعاون في مجال  المحرز في 

خزانات مياه جوفية، أو بين دولتين تتشاركان عدة موارد مائية عابرة للحدود. وكما هو مبّين في حالة المجر )اإلطار 
3(، يمكن مناقشة عملية اإلبالغ في اجتماعات أية هيئة من الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود. 
وقد تتيح اجتماعات الهيئات المشتركة الفرصة للقيام بما يلي: )1( مناقشة نتائج االستبيان؛ )2( التوصل إلى اتفاق 
بشأن التحديات والفرص الرئيسية للنهوض بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود ووضع خطة عمل ذات صلة؛ )3( 

مراقبة تنفيذ خطة العمل.

على المستويات اإلقليمية والعالمية	 

يمكن لنتائج عملية اإلبالغ الوطنية أن تثري الحوارات المتعلقة بالسياسات على المستويين اإلقليمي والعالمي. 	 
التي يتم جمعها عن طريق عملية اإلبالغ إلثراء  البيانات والمعلومات  المثال، يمكن االستفادة من  وعلى سبيل 
األمم  لجنة  )انظر  الثالثة  السنوية  االتفاقية  عمل  برامج  فيها  بما  المياه،  اتفاقية  إطار  في  تنّظم  التي  األنشطة 
المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2019a(، وأنشطة أفرقتها العاملة والهيئات األخرى التابعة لها، بما فيها لجنة التنفيذ. 
ومن أجل دعم استيعاب نتائج االستبيان، تقوم أمانة اتفاقية المياه بإعداد تقرير تجميعّي باالستناد إلى التقارير 

الوطنية )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2018a(؛

على المستوى العالمي وضمن إطار أهداف التنمية المستدامة، يمكن االستفادة من البيانات والمعلومات الُمستخلصة 	 
من التقارير الوطنية إلثراء المنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، وتقرير 
 ،)2018a المتحدة،  )األمم  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  عن  السنوي  المتحدة  األمم 
األمم  لجنة  ُتعّده  الذي  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  بشأن   6 المستدامة  التنمية  لهدف  التجميعي  والتقرير 
المتحدة المعنية بالموارد المائية )UN-Water, 2018(. وباإلضافة إلى ذلك، تعرض الوكاالت ذات الصلة التابعة 
لألمم المتحدة نتائج االستبيان في تقرير يتناول حصرًا المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو ولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، 2018(؛

الحوار بشأن 	  أو تيسير  بها  الخاصة  نتائج االستبيان إلثراء االستبيانات  للمنظمات اإلقليمية أن تستخدم  يمكن 
التعاون في مجال المياه العابرة للحدود على المستوى اإلقليمي. فعلى سبيل المثال، قام مجلس الوزراء األفارقة 
المعني بالمياه بإدماج عملية مّتسقة لرصد أهداف المياه وخدمات الصرف الصحي واإلبالغ عنها في العديد من 
االتفاقات الدولية وااللتزامات اإلقليمية )مجلس الوزراء األفارقة المعني بالمياه، 2019(. ويمكن تقديم مثال آخر 
ذي صلة عن استخدام اإلسكوا لالستبيان المتعلق بالمؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة من أجل تقييم كيفية 

النهوض بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود في المنطقة العربية )اإلسكوا، 2018(.
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اإلطار 5. إرشادات بشأن كيفية استكمال استمارة اإلبالغ

تشتمل األقسام التالية على إرشادات حول كيفية استكمال أسئلة وأقسام محددة في استمارة اإلبالغ. ونقّدم فيما يلي 
عددًا من النصائح العامة في هذا الشأن.

عند اإلجابة على األسئلة المفتوحة للمناقشة، تأكد من تقديم إجابات مقتضبة وشافية على حد سواء.	 

تلك 	  فيها  بما  األساسية،  المعلومات  من  المزيد  معرفة  في  يرغب  لمن  روابط  إدراج  االقتضاء،  عند  ينبغي، 
للحدود،  العابرة  المياه  الصلة، وخرائط  األنهار ذات  والبرامج ومنظمات أحواض  للمشاريع  اإللكترونية  المواقع 

ونصوص االتفاقات وغيرها من الترتيبات.

ُيستحسن مشاركة مسّودات نموذج االستمارة مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو 	 
للحصول على تعليقاتهما قبل تقديم التقارير رسمّيًا.

ينبغي وضع خطة مدروسة تراعي األوقات المحددة للتسليم، لضمان تقديم التقارير بحلول الموعد النهائي في 	 
شهر حزيران/يونيو.

التشغيل ذات 	  قابلية  بمعايير  يتعلق  فيما  تباين في اإلجابات، والسيما  أوجه  التحقق من عدم وجود  ينبغي 
المتعلقة  تلك  والسيما  الثاني،  القسم  في  الواردة  التفصيلية  والردود  المستدامة  للتنمية  بالمؤشر6-5-2  الصلة 
بالسؤالين 1 و2 )بشأن األحواض والترتيبات(، والسؤال 3 )بشأن الهيئات المشتركة(، والسؤال 4 )بشأن األهداف 

واالستراتيجيات والخطط(، والسؤال 6 )بشأن تبادل البيانات(.

تأكد من تقديم معلومات عن جميع األنهار والبحيرات وطبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود، حتى 	 
في الحاالت التي لم يتم فيها بعد إبرام اتفاق أو ترتيب و/أو إنشاء هيئة مشتركة بشأنها.

اكتساب فهم مشترك 	  إلى  تهدف  بمثابة عملية جماعية  اإلبالغ  ُيعّد  األولى!  المرتبة  لمن يحّل في  ال مكافآت 
ينبغي  التي  المحتملة  المجاالت  للحدود، وتحديد  العابرة  المياه  التعاون في مجال  المحرز على صعيد  للتقدم 
دعمها. وبالتالي، ال فائدة إطالقًا من االستخفاف بقيمة التقدم المحرز حالّيًا في تنفيذ الترتيبات التعاونية أو 

المبالغة فيها.



بحيرة فاغنانو المشتركة بين األرجنتين وشيلي



سد إلها سولتيرا، نهر بارانا المشترك بين األرجنتين وباراغواي والبرازيل 



2. إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة   
اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 

2-5-6 للتنمية المستدامة 
)األقسام من الثاني إلى الرابع(

يتبع هذا الفصل الَنهج المعتمد في استمارة اإلبالغ بالنسبة لألقسام من الثاني إلى الرابع، ويقّدم توجيهات محّددة بشأن 
لربط  للترقيم  نظامًا  َتستخدم  بالحواشي،  ُمذّيلة  االستمارة  من  نسخة  يلي  وفيما  فيها.  الواردة  األسئلة  استكمال  كيفية 

االستمارة بالفقرات ذات الصلة من الدليل.

لالطالع على إرشادات بشأن كيفية استكمال القسم األول، راجع المنهجية التدريجية المنّقحة للمؤشر 2-5-6 للتنمية 1 1]
المستدامة )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

ما الذي تتضمّنه ’االتفاقات أو الترتيبات العابرة للحدود من أجل حماية و/أو إدارة المياه العابرة للحدود‘؟1 2]

ُتعّرف االتفاقات والترتيبات العابرة للحدود بأنها التزامات رسمية واقعة ضمن نطاق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
المتحدة  األمم  لجنة  )انظر  الدولي  القانون  ألحكام  وتخضع  خّطي  شكل  في  المعنية  األطراف  تبرمها   ،1969 لعام 
االقتصادية ألوروبا، 2013، الفقرة 240(. ومن األمثلة عليها المعاهدة بشأن حوض نهر ريو دي ال بالتا لعام 1970 واالتفاق 
استخدام  مجال  في  التعاون  بشأن   2001 لعام  الشعبية  الصين  جمهورية  وحكومة  كازاخستان  جمهورية  حكومة  بين 
من  أنواع  إلى  تشير  أخرى«  »ترتيبات  ‘عبارة  بأّن  المياه  اتفاقية  تنفيذ  دليل  ويضيف  للحدود.  العابرة  األنهار  وحماية 
بين  المتبادل  والتفاهم  التعاون  من  األخرى  األشكال  المخّفف(، فضاًل عن  الرسمي  الطابع  )ذات  األقل رسمية  االتفاقات 
األمم  )لجنة  ُملزمة’  غير  صكوكًا  األخرى  الترتيبات  اعتبار  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ‘ال  وأنه  المتشاطئة’؛  األطراف 
التفاهم  بشأن   2010 لعام  المشترك  اإلعالن  ذلك  على  األمثلة  ومن   .)240 الفقرة   ،2013 ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة 
أو  واليونان،  بلغاريا  بين  المشتركة  األنهار  بأحواض  المعنية  األقاليم  في  المائية  الموارد  استخدام  مجال  في  والتعاون 
المحاضر التي اعتمدتها الجزائر وليبيا وتونس عام 2002 بشأن شبكات طبقات/خزانات المياه الجوفية في شمال غرب 

الصحراء الكبرى، من خالل إنشاء آلية استشارية ذات صلة. 

يمكن أن يطلق على االتفاقات والترتيبات عدة تسميات مختلفة. وكما ُذكر أعاله، يستند االعتبار الرئيسي في تحديد ما إذا 
كان الصك يشّكل ‘اتفاقًا أو ترتيبًا’ أم ال، إلى مدى كونه يشكل التزامًا رسميًا وخّطّيًا بين األطراف المعنية. وال تهّم التسميات 
التي تطلق على الصك، التي قد تشمل االتفاقية أو المعاهدة أو البروتوكول أو مذكرة التفاهم أو اإلعالن المشترك أو التبادل 
للرسائل أو المحاضر )للمزيد من األمثلة، يرجى مراجعة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو ولجنة 

األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، 2018، الصفحة 44، الشكل 21(.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني

1. القسم الثاني ]11
األنهار  مياه  )أي  للحدود  العابرة  المياه  إدارة  و/أو  أجل حماية  من  للحدود  عابرة  ترتيبات  أو  اتفاقات  بلدكم  لدى  هل 

والبحيرات أو المياه الجوفية(، سواء كانت اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف؟ ]12

نعم ❏/ ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر االتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف )يذكر ذلك فيما يتعلق بكل بلد من 
البلدان المعنية(: ]اكتب هنا[ ]13
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قد تتضّمن االتفاقات أو الترتيبات تلك ‘الحاالت التي تندرج فيها األحكام المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة 
للحدود ضمن اتفاق أوسع نطاقًا يتعلق بحماية البيئة أو التعاون االقتصادي’ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 
2013، الفقرة 240(. وعلى سبيل المثال، اعتمدت اإلكوادور والبيرو عام 1998 االتفاق بشأن تكامل الحدود والتنمية والجوار 
بينهما، الذي يتسم بطابع شمولي، والذي يسعى مع ذلك إلى مواءمة السياسات من أجل ضمان االستخدام المستدام للُنُظم 
إدراج  ينبغي  ال  ذلك،  ومع  البلدين.  بين  المشتركة  الموارد  من  االستفادة  وترشيد  المشتركة،  الحدود  على  اإليكولوجية 
المتعلقة  الترتيبات  أو  االتفاقات  خانة  عموميّ في  بطابع  تتسم  التي  اإلقليمية  أو  العالمية  الترتيبات  أو  االتفاقات 
بالمياه العابرة للحدود. وعليه، ال يمكن اعتبار االتفاقية بشأن الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى لعام 2007 
وبالمثل، ال  )http://www.cepredenac.org( اتفاقًا بشأن المياه العابرة للحدود ضمن سياق اإلجابة على هذا السؤال. 
يمكن النظر إلى االتفاقات العالمية واإلقليمية المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود بوصفها ‘اتفاقات أو 
ترتيبات لحماية و/أو إدارة المياه العابرة للحدود’، وذلك بسبب طابعها الشمولي، وألن تنفيذها يستلزم قيام الدول بإبرام 
اتفاقية  الثنائي. وتشّكل  المستوى  أو على  المحدد  الفرعي  الحوض  أو  المائي  الحوض  أو ترتيبات على مستوى  اتفاقات 
للمجاري  المتحدة  األمم  )اتفاقية  المالحية  غير  األغراض  في  الدولية  المائية  المجاري  استخدام  قانون  واتفاقية  المياه، 
المائية لعام 1997(، والبروتوكول المنقح لعام 2000 بشأن المجاري المائية المشتركة في دول مجموعة التنمية ألفريقيا 
األوروبي  لالتحاد  اإلطارية  والتوجيهات  لعام 2000(،  الجنوبية  التنمية ألفريقيا  لمجموعة  المنقح  )البروتوكول  الجنوبية 

بشأن المياه، أمثلة على هذه االتفاقات العالمية واإلقليمية.

قد تتسم االتفاقات أو الترتيبات بشأن المياه العابرة للحدود بطابع مؤقت. وعليه، يمكن إدراج االتفاقات أو الترتيبات 
ذات الصلة النافذة لفترة زمنية محددة في خانة االتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود. انظر على سبيل 
المثال االتفاق المؤقت الثالثي األطراف لعام 2002 بشأن التعاون بين موزامبيق وجنوب أفريقيا وسوازيلند لحماية موارد 
المجرى المائي لنهري إنكوماتي ومابوتو واستخدامها بشكل مستدام، والذي ورد فيه أنه ينبغي أن يبقى نافذًا حتى عام 

2010 أو إلى أن ُيستعاض عنه باتفاقات مائية شاملة بشأن المجرى المائي لنهري إنكوماتي ومابوتو‘ )المادة 18، البند 2(.

يمكن  محددة،  ظروف  في  للحدود.  العابرة  المياه  بشأن  الترتيبات  أو  االتفاقات  إبرام  الوطنية  دون  للكيانات  يجوز 
تفويض صالحية إبرام االتفاقات أو الترتيبات العابرة للحدود إلى كيانات دون وطنية. وعلى سبيل المثال، فإن أطراف 
فالونيا  بلجيكا، وهي  الثالثة في  واألقاليم  وفرنسا وهولندا،  بلجيكا  تتضّمن  نهر شخيلت  بشأن حماية  عام 2002  اتفاق 
منطقة  وجماعة  سويسرا،  في  جنيف  وكانتون  جمهورية  قامت  وبالمثل،  العاصمة.  بروكسل  وإقليم  الفالمندي  واإلقليم 
أنيماس، وجماعة منطقة جنيف، وبلدة فيري الريفية في فرنسا، بإبرام ترتيب عام 2007 بشأن حماية واستخدام وإعادة 

تغذية طبقة/خزان المياه الجوفية الفرنسية-السويسرية في منطقة جنيف.

عند إدراج االتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف، اذكر العنوان الرسمي لالتفاق أو الترتيب ذي الصلة، 1 3]
وتاريخ التوقيع عليهما، فضاًل عن تاريخ بدء نفاذهما، إذا كان التاريخان مختلفين. انظر على سبيل المثال االتفاق المبرم 
بتاريخ 18 تموز/يوليو 1990 بين جمهورية نيجيريا االتحادية وجمهورية النيجر بشأن التقاسم العادل في تنمية الموارد 
المائية المشتركة بينهما وحفظها واستخدامها، أو االتفاق الموّقع بتاريخ 13 تموز/يوليو 2004 حول إنشاء لجنة مجرى نهر 

زامبيزي، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2011. 

اإلطار 6. المحاضر بوصفها ’ترتيبات‘

تقاسم  يخضع  التي  غراندي،  وريو  كولورادو  نهَري  مياه  والمكسيك  المتحدة  الواليات  تتشارك 
باسم  اإلطار  هذا  في  إليها  )المشار  المياه  بشأن   1944 عام  لمعاهدة  لتدفقاتها  البلدين  حكومتي 
الدولية  والمياه  الحدود  لجنة  المعاهدة  وتخّول  البلدين.  بين  أخرى  ثنائية  والتفاقات  ’المعاهدة‘( 
شكل  على  قرارات  وإصدار  الوطنية،  عبر  النزاعات  ومعالجة  الصلة،  ذات  القواعد  وضع  صالحية 
إليها في هذا اإلطار باسم »المحاضر«(  مقترحات، يطلق عليها تسمية ’محاضر االتفاقات‘ )وُيشار 
بشأن تنفيذ المعاهدة وتفسيرها، التي تحتاج إلى موافقة حكومتي البلدين لتصبح نافذة. وتشتمل 
الغموض  يشوبها  التي  والمصطلحات  التقنية  التفاصيل  بشأن  توضيحات  على  أساسًا  »المحاضر« 

في المعاهدة األصلية. وينبغي أن تتوفر في المحاضر جميع المعايير األربعة للمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة ذات الصلة 
بترتيبات التعاون في مجال المياه، كما تصنف ضمن إطار المعاهدة الشاملة. وتتيح مرونة هذا اإلجراء لهيئة مشتركة، وهي 
لجنة الحدود والمياه الدولية )المعيار 1(، االستجابة للظروف المتغيرة من خالل البالغات العادية )المعيار 2(، وذلك دون 
الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن المعاهدة. وتتعّلق األهداف المشتركة الرئيسية )المعيار 3(، التي ينظمها اتفاق األطراف، 
والتي يتم توثيقها في المحضر، بما يلي: )1( درجة ملوحة المياه، و)2( خدمات الصرف الصحي، و)3( شّح المياه. وتتضّمن 
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آليات نظام االمتثال ألحكام المعاهدة ما يلي: )1( التبادل المنتظم للمعلومات بين الدول األطراف )المعيار 4(؛ و)2( رصد تجّمع 
المياه السطحية وكميتها ونوعيتها؛ و)3( التشاور المسبق؛ و)4( تمويل المساعدات. ويهدف اتفاق األطراف إلى تحديد القواعد 

عند وجود  المياه  تقاسم  تحكم  التي 
القيود  أو  المياه،  كميات  في  فائض 
موجات  خالل  فرضها  ينبغي  التي 
الُنُظم  حماية  وكذلك  الجفاف، 
كولورادو.  نهر  لدلتا  اإليكولوجية 
وُتعّد المنظمات غير الحكومية طرفًا 
خالل  من  تمثل،  التي  المحاضر،  في 
المعاهدة،  تنفيذ  توجيه  على  قدرتها 
إلى  يهدف  للتعاون  استثنائّيًا  إطارا 

بحيرة باول، نهر كولورادو المشترك بين المكسيك والواليات المتحدة األمريكيةمساعدة مواطني كال البلدين.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني

2. أسئلة عن كل حوض مائي عابر للحدود أو حوض مائي فرعي، أو قسم من الحوض المائي، أو مجموعة 
من األحواض المائية )بما فيها األنهار، أو البحيرات، أو طبقات/ خزانات المياه الجوفية( ]14 ]15 ]16

يرجى إكمال القسم الثاني هذا بإدراج المعلومات الخاصة بكل حوض مائي عابر للحدود )ويشمل ذلك األحواض المائية لألنهار 
والبحيرات أو طبقات/خزانات المياه الجوفية( أو بكل حوض مائي فرعي أو جزء من حوض مائي أو بمجموعة من األحواض 
المائية العابرة للحدود الخاضعة لنفس االتفاق أو الترتيب والمتشابهة من حيث الظروف1. وقد يقدم المجيب في بعض 
الحاالت معلومات عن الحوض وعن فرع واحد أو أكثر من فروعه، أو عن جزء واحد أو أكثر من أجزائه، وذلك – على سبيل 
المثال – عندما تكون هناك اتفاقات2 أو ترتيبات تشمل الحوض وفرعه. ويمكن تنسيق الردود مع الدول األخرى التي يتشاطر 
معها بلدكم حوض المياه العابرة للحدود، أو حتى إعداد تقرير مشترك بشأن األحواض المشتركة. أما المعلومات العامة بشأن 

إدارة المياه العابرة للحدود على المستوى الوطني، فمكانها في القسم الثالث ويرجى عدم تكرارها في هذا القسم.

يرجى إعادة استنساخ هذا القسم بأكمله وبجميع أسئلته لكل حوض مائي عابر للحدود أو لكل حوض فرعي، أو لكل جزء 
من حوض مائي تود تقديم رد بشأنه، أو لكل مجموعة من األحواض المائية العابرة للحدود تود تقديم رد بشأنها. ]17

اسم الحوض المائي العابر للحدود، أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض المائي، أو مجموعة األحواض المائية 
العابرة للحدود: ]اكتب هنا[ ]18

اذكر الدول المتشاطئة: ]اكتب هنا[

في حال وجود طبقة/خزان مياه جوفية، ما هي طبيعة طبقة/خزان المياه الجوفية وما عالقتها بالحوض المائي للنهر أو البحيرة:

❏      19[ خزان جوفي غير محصور مّتصل بنهر أو بحيرة 

❏ خزان جوفي غير محصور وغير مّتصل بالمياه السطحية  أو مّتصل بها بشكل محدود ]110  

❏ خزان جوفي محصور مّتصل بالمياه السطحية ]111     

❏ خزان جوفي محصور وغير مّتصل بالمياه السطحية أو متصل بها بشكل محدود  

خزان جوفي ذو خصائص أخرى

)يرجى ذكر هذه الخصائص(: ]اكتب هنا[

❏ غير معلوم ]112         

النسبة المئوية ألراضي بلدك التي يقع الحوض المائي، أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض المائي، أو المجموعة 
من األحواض المائية ضمنها: ]اكتب هنا[ ]113

1  ينبغي، من حيث المبدأ، أن ُيمأل القسم الثاني لكل حوض مائي عابر للحدود، أو نهر أو بحيرة أو طبقة/خزان مياه جوفية في البلد، ولكن قد 

ترغب بعض الدول في أن تضم األحواض التي ال تمثل حصتها المائية منها سوى نسبة قليلة إلى بعضها البعض في مجموعة واحدة، أو قد ال 
تدرج األحواض التي تكون حصتها منها ضئيلة جدًا، أقل من 1 في المائة مثاًل.

2  تشمل مفردة »اتفاق« الواردة في القسم الثاني جميع أنواع المعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات التي تضمن التعاون في مجال المياه العابرة 

للحدود.ويمكن أن ُتدرج في القسم الثاني أشكال أخرى من الترتيبات، مثل مذكرات التفاهم.
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في سياق األغراض المتعلقة باإلبالغ، قد تشير كلمة ‘الحوض’ إلى الحوض المائي لنهر أو بحيرة أو نظام طبقة/خزان 1 4]
مياه جوفية، بما في ذلك، بالنسبة للنهر، المجرى الرئيسي للنهر وروافده. وبحسب ما جاء في دليل تنفيذ اتفاقية المياه، 
التغذية  إعادة  أو منطقة  بحيرة[  أو  ]نهر  مائية سطحية  لكتلة  المياه  ’كامل منطقة مستجمع  بأنه  الحوض  تعريف  يمكن 
نزواًل  تصّب  التي  الثلوج،  ذوبان  أو  األمطار  من  المياه  تتلّقى  التي  ’المنطقة  تتضّمن،  التي  الجوفية‘،  المياه  لطبقة/خزان 
)باتجاه سطح األرض أو تحت سطح األرض في مناطق االرتشاح أو المناطق المشّبعة( في كتلة مياه سطحية، أو التي 
تتسّرب عبر باطن األرض )أي عبر منطقة االرتشاح( إلى طبقة/خزان مياه جوفية‘ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 

2013، الفقرة 74(.

يمّثل ‘الحوض المائي الفرعي’ جزءًا من الحوض المائي لنهر أو بحيرة، ويشير هذا المصطلح عادة إلى المنطقة التي 1 5]
تتدفق منها المياه السطحية عبر سلسلة من الجداول واألنهار وربما البحيرات، باتجاه نقطة معينة في مجرى مائي، مثل 
بحيرة أو ملتقى نهرين أو أكثر )انظر التوجيه EC/60/2000 الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي بشأن إنشاء 
إطار لعمل بلدان االتحاد األوروبي في مجال سياسة المياه )التوجيه اإلطاري للمياه الصادر عن االتحاد األوروبي، المادة 2(.

يشير مصطلح ‘الجزء من الحوض المائي’ إلى منطقة من الحوض المائي تعّد بمثابة قسم من حوض مائي، ولكن ال 1 6]
تتوافر فيها بالضرورة مميزات الحوض الفرعي. وعلى سبيل المثال، يجوز للدولة أن تقّدم معلومات عن جزء من حوض 
مائي أبرمت اتفاقًا ثنائّي األطراف بشأنه، الذي يشمل مياهًا عابرة للحدود في المنطقة الحدودية بين دولتين، مثل االتفاق 
المائية  ألمانيا االتحادية وحكومة جمهورية بولندا بشأن التحسين المشترك لحالة الممرات  المبرم بين حكومة جمهورية 
في المنطقة الحدودية بين ألمانيا وبولندا، أو اتفاق التعاون من أجل تنمية الحدود المبرم عام 1995 بين بنما وكوستاريكا.  

لقد تّمت هيكلة القسم الثاني من الدليل بطريقة تهدف إلى استخالص السيناريوهات المختلفة التي تواجهها الدول 1 7]
عند تقديم المعلومات عن اتفاقاتها أو ترتيباتها. ومن األهمية بمكان أن تقوم الدول بعملية اإلبالغ بطريقة تسمح بإجراء 
تحليل مجٍد لجميع الموارد المائية العابرة للحدود، ما يستلزم أن يحدد التقرير الوطني بوضوح الحوض المائي أو الحوض 
الفرعي أو الجزء من الحوض المائي أو مجموعة األحواض المائية التي ينطبق عليها اتفاق أو ترتيب محدد. ويبّين الجدول 
الدول بوضع  التعّرف عليها، كما يقدم توجيهات بشأن كيفية قيام  إلى  التي تهدف االستمارة  المختلفة  السيناريوهات   1
هيكلية للقسم الثاني من تقريرها. وفي النهاية، يتوقف على كل دولة أن تتخذ القرار المناسب بشأن كيفية عرض الحالة 

الخاصة بها على أفضل وجه.

المياه 1 8] تقييم  ببرنامج  الدول على االسترشاد  ع  ُتشَجّ بينها،  بإجراء مقارنة فيما  لها  السماح  االقتضاء، ومن أجل  عند 
العابرة للحدود )TWAP( التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية )UNEP-GEF(، من أجل الحصول على 

قائمة باألنهار والبحيرات وطبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود التي تتشاركها كل دولة مع جيرانها:

بالنسبة لألنهار، يرجى زيارة: 	 

بالنسبة للبحيرات، يرجى زيارة:	 

بالنسبة لطبقات/خزانات المياه الجوفية، يرجى زيارة: 	 

ُتعّرف ‘طبقة/خزان المياه الجوفية غير المحصورة’ بأنها ‘طبقة/خزان مياه جوفية يكون ضغط سطح المياه العلوي 1 9]
فيها )منسوب المياه الجوفية( معاداًل للضغط الجوي، ما يجعلها قابلة لالرتفاع والهبوط’ )مؤسسة الواليات المتحدة للمسح 
الجيولوجي، 2019(. وعندما تكون طبقة/خزان المياه الجوفية هذه متصلة هيدرولوجّيًا بنهر أو بحيرة، ُتعّرف بأنها ‘طبقة 
مياه جوفية غير محصورة تتصل بنهر أو بحيرة’. وُيمكن القول إن طبقة/خزان المياه الجوفية عابرة للحدود في ثالث 
حاالت، وهي: أّواًل، عندما تتقاطع طبقة/خزان المياه الجوفية مع األنهار والبحيرات التابعة لها على حدود سيادية؛ ثانيًا، 
عندما تتقاطع طبقة/خزان المياه الجوفية على حدود سيادية لدولتين، ولكن النهر أو البحيرة التابعة لها يقعان حصرًا داخل 
إقليم دولة واحدة؛ وثالثًا، عندما تقع طبقة/خزان المياه الجوفية حصرًا داخل أراضي دولة واحدة، لكنها تتبع لنهر أو بحيرة 

يتقاطعان على حدود سيادية لدولتين )إيكشتاين وإيكشتاين، 2005(.

أو سطح 1 10] السطحية  والمياه  المحصورة  الجوفية غير  المياه  بين طبقة/خزان  رابط  يقوم  أن  تقّدم ذكره، يجب  كما 
األرض. وعندما تتقاطع طبقة/خزان المياه الجوفية عند الحدود السيادية لدولتين، فإن إعادة تغذيتها تحدث من خالل 
التهطال فحسب )بما في ذلك هطول األمطار أو ذوبان الثلوج( وليس من تدفقات المياه السطحية. وإذا كانت مياهها ال 
تصّب بشكل ملحوظ في جسم مائي سطحي، يمكن اعتبارها ‘طبقة/خزان مياه جوفية غير محصورة ال تتصل بالمياه 

السطحية أو تتصل بها بشكل محدود’.

http://twap-rivers.org/indicators

https://www.ilec.or.jp/en/activities/twap

http://twapviewer.un-igrac.org 
https://apps.geodan.nl/igrac/ggis-viewer/region_information

و

http://twap-rivers.org/indicators/
http://twapviewer.un-igrac.org
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اإلطار 7. تجربة فنلندا ذات الصلة بتنظيم عملية اإلبالغ في إطار القسم الثاني

تتشارك فنلندا موارد مائية مع جميع الدول المجاورة لها، بما فيها السويد والنرويج وروسيا. وقد أبرمت فنلندا اتفاقات ثنائية ذات 
صلة مع جميع الدول الثالث المذكورة.

واسُتعيض عن االتفاق القديم المبرم بين فنلندا والسويد عام 1971 بآخر جديد دخل حّيز التنفيذ عام 2010. ويشمل االتفاق الجديد 
كامل الحوض المائي لنهر تورنيونجوكي بجميع روافده. ويعّد هذا النهر الوحيد العابر للحدود بين فنلندا والسويد.

تعّد مستجمعات أنهار تينو ونيدن وباتسجوكي أكبر األحواض المائية التي تتشاركها فنلندا مع النرويج. وقد أبرمت فنلندا والنرويج 
اتفاقًا بشأن إنشاء لجنة المياه الفنلندية-النرويجية العابرة للحدود عام 1980.

تتشارك فنلندا وروسيا حدودًا برّية تمتد لنحو 1,300 كيلومتر، ويعبر الحدود بينهما مئات األنهار، من ضمنها الكثير من األنهار 
الصغيرة التي ال تزال محافظة على حالتها الطبيعية األصلية. وتغطي اتفاقات/ترتيبات التعاون بشأن المياه العابرة للحدود بين 
البلدين تسعة عشر حوضًا مائيًا تابعة لألنهار األكبر حجمًا، من ضمنها ستة فقط تتمتع بتأثير ملحوظ على حياة األفراد على جانبي 
الحدود. ويعّد َمْجَريا نهري فوكسي وباتسجوكي من أكبر المجاري المائية العابرة للحدود بين البلدين. لقد وقعت فنلندا واالتحاد 
السوفياتي )سابقًا( على اتفاق متعلق بالمجاري المائية الحدودية عام 1964، بشأن جميع األنهار العابرة للحدود بينهما، ودخل حيز 
التنفيذ بعد عام على توقيعه. وبعد تفكك االتحاد السوفياتي، اعتمد االتحاد الروسي هذا االتفاق في أوائل تسعينات القرن المنصرم.

وخالل عملية اإلبالغ األولى، قدمت فنلندا معلومات عن كل نهر من أنهارها الرئيسية على حدة ضمن أسئلة القسم الثاني. 
وبما أن االتفاقات الثنائية آنفة الذكر تغطي جميع األنهار، تم تكرار اإلجابات نفسها بالنسبة ألسئلة القسم الثاني من 1 إلى 

معالجة  تمت  ذلك،  رئيسي. ومع  نهر  بكل  المتعلقة   3
األنهار  على  البشرية  األنشطة  عن  الناجمة  الضغوط 
بعض  في  أنه  ذلك  حدة:  على  حالة  كل  أساس  على 
العادمة  والمياه  الكهرمائية  الطاقة  تشكل  األنهار، 
مياه  تشّكل  بينما  رئيسيتين،  قضيتين  للبلديات 
أخرى.  أنهار  في  المركزية  القضية  الزراعية  الصرف 
ذي  مستقل  تقرير  صياغة  الوقائع  هذه  حّتمت  وقد 
إلى 13(، حيث أن شمول جميع   4 صلة )األسئلة من 
عدم  إلى  سيؤدي  كان  واحد  منظور  ضمن  األنهار 

نهر تورن على الحدود بين السويد وفنلندااستيعاب الخصائص الفردية لكل نهر على حدة.

تعّد ‘طبقة/خزان المياه الجوفية المحصورة’ طبقة/خزان مياه جوفية مشّبعة بالكامل، يفوق ضغط المياه فيها )بما في ذلك 1 11]
على حدودها العليا( الضغط الجوي، وتقع مباشرة أسفل طبقة كتيمة أو ضعيفة النفاذ، تشّكل بمثابة حاجز بينها وبين سطح األرض 
أو الصخور األخرى. وعلى غرار طبقات/خزانات المياه الجوفية غير المحصورة )انظر التعريف أعاله(، يمكن تقسيم طبقات/خزانات 
المياه الجوفية المحصورة إلى نوعين فرعيين، وهما: ‘طبقات/خزانات المياه الجوفية المحصورة التي تتصل باألجسام المائية 

السطحية’، و‘طبقات/خزانات المياه الجوفية المحصورة التي ال تتصل بالمياه السطحية أو التي تتصل بها بشكل محدود’.  

ويمكن تصنيف ‘طبقات/خزانات المياه الجوفية شبه المحصورة’ )ويطلق عليها أيضًا تسمية ‘طبقات/خزانات المياه الجوفية 
المحصورة الراشحة’( ضمن فئة ‘طبقات/خزانات المياه الجوفية المحصورة’.

الجوفية 1 12] المياه  الصلة بطبقة/خزان  البيانات ذات  كانت  إذا   )1( التاليتين:  الحالتين  االحتمال في  اختيار هذا  ينبغي 
متاحة، لكن يتعّذر تصنيف طبيعة طبقة/خزان المياه الجوفية استنادًا إلى المعارف القائمة؛ و)2( إذا كانت البيانات ذات الصلة 

بطبقة/خزان المياه الجوفية غير متوفرة حاليًا أو غير متاحة.

وإذا كانت طبقة/خزان المياه الجوفية تّتسم بأنها محصورة أحيانًا وغير محصورة أحيانًا أخرى، أو إذا كانت تشتمل على 
أجزاء محصورة وأخرى غير محصورة في الوقت عينه بمحاذاة الحدود الدولية، ينبغي على المستجيب في هذه الحال 

تصنيفها وفقًا للحالة المسيطرة عليها.  

ينبغي حساب النسبة المئوية ألراضي بلدكم الواقعة ضمن الحوض المائي أو الحوض المائي الفرعي أو جزء من 1 13]
الحوض المائي استنادًا إلى المعادلة التالية: ]منطقة الحوض المائي الواقعة ضمن أراضي بلدكم[ / )مقسومة على( ]مساحة 
الحوض المائي اإلجمالية الواقعة في جميع الدول المتشاطئة أو في دول طبقة/خزان المياه الجوفية[. وبالنسبة لمجموعات 
األحواض المائية، ينبغي تقديم حاصل عددي لكل حوض مائي. وعند تداخل منطقة طبقتين/خزانين أو أكثر من طبقات/

خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود، ينبغي ذكر ذلك.
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استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال األول

1.  هل هناك اتفاق واحد أو أكثر )ثنائي أو متعدد األطراف( أو ترتيب واحد أو أكثر )ثنائي أو متعدد األطراف( من 
االتفاقات والترتيبات العابرة للحدود ]114  بشأن هذا الحوض أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض أو بشأن 

مجموعة من األحواض المائية؟

❏ يوجد اتفاق واحد أو أكثر نافذ المفعول أو ترتيب واحد أو أكثر نافذ المفعول ]115 ]116 

❏ ُأعد اتفاق أو ترتيب ولكنه ليس نافذ المفعول ]117 

ُأعد اتفاق أو ترتيب نافذ المفعول ولكنه ال يشمل جميع البلدان المتشاطئة ]118    ❏

يرجى إدراج اسم االتفاق أو االتفاقات أو الترتيبات: ]اكتب هنا[ ]119

❏ االتفاق أو الترتيب قيد اإلعداد ]120 

 ❏ ال يوجد اتفاق أو ترتيب 

في حالة عدم وجود اتفاق أو ترتيب أو إذا لم يكن االتفاق أو الترتيب نافذ المفعول، يرجى توضيح السبب بإيجاز وتقديم 
معلومات عن أية خطط ترمي إلى معالجة الوضع: ]اكتب هنا[ ]121

العابر للحدود أو للحوض  المائي  آلّية مشتركة للحوض  في حالة عدم وجود اتفاق أو ترتيب أو هيئة مشتركة أو 
الفرعي، أو للجزء من الحوض المائي أو لمجموعة من األحواض المائية، انتقل مباشرة إلى السؤال 4؛ وفي حالة عدم 

وجود اتفاق أو ترتيب، وإنما هيئة أو آلّية مشتركة، أجب على السؤال 3. ]122

اإلطار 8. تجربة البرازيل ذات الصلة باإلبالغ عن طبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود

في االستبيان األول، قّدمت البرازيل معلومات عن إحدى عشرة طبقة/خزان مياه جوفية عابرة للحدود، وهي: نظام طبقة/
البرازيل وبوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو وفنزويال(؛ ونظام طبقة/ لنهر األمازون )ويقع بين  التابع  المياه الجوفية  خزان 
الجوفية  المياه  طبقة/خزان  ونظام  وباراغواي(؛  البرازيل  بين  )ويقع  وأكيدابان  أكيدوانا  لنهري  التابع  الجوفية  المياه  خزان 
التابع لنهر بوا فيستا )ويقع بين البرازيل وغيانا(؛ ونظام طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهري  كايوا وباورو-أكاراي )ويقع 
بين البرازيل وباراغواي(؛ ونظام طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهر تشوي )يقع بين البرازيل وأوروغواي(؛ ونظام طبقة/
خزان المياه الجوفية التابع لنهر كوستيرو )ويقع بين البرازيل وغيانا الفرنسية(؛ ونظام طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهر 
غروبو رورايما )ويقع بين البرازيل وغيانا وفنزويال(؛ ونظام طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهر غواراني )ويقع بين البرازيل 
واألرجنتين وأوروغواي وباراغواي(؛ ونظام طبقة/خزان المياه الجوفية العابرة للحدود التابع لنهر بانتانال )ويقع بين البرازيل 
وبوليفيا وباراغواي(؛ ونظام طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهر بيرمو كاربونيفيرو )ويقع بين البرازيل وأوروغواي(؛ ونظام 

طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهر سيرا جيرال )ويقع بين البرازيل واألرجنتين وأوروغواي وباراغواي(.

التي  للحدود  العابرة  الجوفية  المياه  طبقات/خزانات  أكثر  أحد  غواراني  لنهر  التابع  الجوفية  المياه  طبقة/خزان  نظام  ويعد 
ُأجريت عليها دراسات مكّثفة في البرازيل. وتم استخالص مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا النظام، ليس فقط 
 ،)GEF( من الدراسات الوطنية ذات الصلة، ولكن أيضًا من دراسة عامة لطبقة/خزان المياه الجوفية دعمها مرفق البيئة العالمية
وتضّمنت معلومات صادقت عليها جميع الدول األربع التي تتشارك طبقة/خزان المياه الجوفية التابعة لنهر غواراني. وتبّين هذه 
الدراسات أّنه رغم أن مساحة نظام طبقة/خزان المياه الجوفية التابع لنهر غواراني أصغر من المساحة اإلجمالية لحوض نهر 
ريو دي ال بالتا، فهو يقع قلياًل خارج نطاق حوض النهر المذكور. وباإلضافة إلى ذلك، يوجد في منطقة نظام طبقة/خزان المياه 
الجوفية التابع لنهر غواراني، طبقتين/خزانين كبيرين آخرين للمياه الجوفية العابرة للحدود، وهما طبقة/خزان المياه الجوفية 
سيرا جيرال وطبقة/خزان المياه الجوفية كايوا/ باورو-أكاراي. ومع ذلك، يصعب تأكيد وجود أّية صالت محتملة بين طبقات/
خزانات المياه الجوفية المذكورة. وتبّين تجربة البرازيل أنه، عند توافر البيانات، ينبغي ذكر أّية ممّيزات خاصة لطبقة/خزان 

المياه الجوفية ذات الصلة، بما فيها عالقتها بمنطقة حوض النهر أو منطقة نظام طبقة/خزان مياه جوفية أخرى.

كهف البحيرة الزرقاء، والية ماتو جروسو دو سول، البرازيل



دليل اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة 20 دليل اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة 20

لالطالع على إرشادات حول الشروط الواجب توّفرها في االّتفاق أو الترتيب، انظر الحاشية ]12 أعاله.1 14]

عند اإلجابة على هذا السؤال، ينبغي األخذ بعين االعتبار حساب قيمة المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، بما في ذلك 1 15]
معايير قابلية التشغيل )القسم األّول، المنهجية التدريجية المنّقحة للمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، نسخة 2020، لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واليونسكو، 2019(.

كيف نحّدد ما إذا كان االتفاق أو الترتيب ‘نافذًا’؟ إن دخول االتفاق أو الترتيب حّيز التنفيذ يعني أنه أصبح ملزمًا 1 16]
بالنسبة لألطراف المعنيين باالتفاق أو الترتيب. ذلك أنه َقبل دخولهما حيز التنفيذ، ُيلَزم األطراف فقط بعدم مخالفة أحكام 
االتفاق أو الترتيب، لكن مع دخولهما حيز التنفيذ، يصبح األطراف ملزمين قانونًا باتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ االتفاق 
أو الترتيب. وتنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أن ‘المعاهدة تدخل حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ 
المذكورين في أحكامها، أو بحسب ما تتفق عليه الدول المتفاوضة’ )المادة 24(. وفي النهاية، يتوّقف على األطراف أن 
يحددوا موعد دخول اتفاق أو ترتيب ما حيز التنفيذ، الذي يتم إدراجه عادة في محتوى الصك نفسه. وبالتالي فإن دخول 
االتفاق أو الترتيب حيز التنفيذ يختلف عن مدلول الترتيب ‘التنفيذي/العملي’ المستخدم في حساب المؤشر 2-5-6 للتنمية 
المستدامة، الذي ال يتحقق إال بتوّفر المعايير األربعة لقابلية التشغيل )انظر المنهجية التدريجية المنّقحة للمؤشر 6-5-2 

للتنمية المستدامة، نسخة 2020، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واليونسكو، 2019(

يتم إدراج التفاصيل المتعلقة بدخول االتفاق أو الترتيب حيز التنفيذ في األحكام الختامية أو النهائية ضمن  عادة، 
االتفاق أو الترتيب نفسه. وعلى سبيل المثال، ينص اتفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة لحوض نهر ميكونغ )اتفاق 
نهر ميكونغ لعام 1995(، على أن ‘هذا االتفاق يعّد نافذًا بالنسبة لجميع األطراف ]...[ بتاريخ توقيع المفّوضين المعّينين 
عليه’ )المادة 36، البند أ(. كذلك ينص االتفاق بشأن اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل لعام 2010 على أن ‘اإلطار الحالي 
يعّد نافذًا في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق السادس أو االنضمام إلى االتحاد األفريقي’ )المادة 43(.

وإذا لم يِرد في االتفاق أو الترتيب تفاصيل محددة بشأن كيفية دخولهما حيز التنفيذ، فإن ثّمة فرضّية مؤّداها أن 
دخول االتفاق أو الترتيب حيز التنفيذ يتّم عند إعراب الدول عن موافقتها على االلتزام بأحكامه. وقد تعّبر الدولة عن 
مثل هذه الموافقة الضمنية عبر قيامها بإدراج االتفاق أو الترتيب في تشريعاتها الوطنية من خالل التصديق أو الموافقة 
أن  على  المعاهدات  لقانون  فيينا  )الفقرة ب( من اتفاقية   2 المادة  بهما. وتنص  االلتزام  أو  لهما  االنضمام  أو  عليهما 
»مصطلحات ‘التصديق’ و‘القبول’ و‘الموافقة’ و‘االنضمام’ تشير بحسب كل حالة إلى الفعل الدولي ذي الصلة، الذي 

تحدد الدولة بموجبه موافقتها على االلتزام بالمعاهدة على المستوى الدولي.” 

وفي بعض الحاالت، قد يعّد توقيع موظف حكومي يتمتع بالصالحيات الالزمة كافيًا إللزام الدولة بأحكام اتفاق أو ترتيب 
بإجراءات  القيام  عبر  بأحكامها  االلتزام  على  الدولة  موافقة  بضرورة  المعاهدة  تقضي  قد  أخرى،  لكن في حاالت  محدد. 
إضافية مثل التصديق أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها أو القبول بها )مجموعة معاهدات األمم المتحدة، 2019(. وعلى 
سبيل المثال، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تم في روما التوقيع على المعاهدة المبرمة بين حكومة جمهورية 
مولدوفا ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن التعاون في مجال الحماية والتنمية المستدامة لحوض نهر دنيستر، غير أن هذه 
المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ إال عند مصادقة أوكرانيا عليها بتاريخ 28 تموز/يوليو 2017 )علمًا أن مولدوفا صّدقت عليها 

بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2013(.

يدّل االتفاق أو الترتيب الُمنشأ ولكن غير النافذ على الحالة التي تقوم فيها بعض الدول المعنية أو جميعها بالتوقيع 1 17]
على اتفاق أو ترتيب ال يحوزان مع ذلك على المصادقة عليهما من جانب العدد الالزم من الدول األطراف.

قد ينص االتفاق أو الترتيب الُمنشأ ولكن غير النافذ بالنسبة لجميع الدول المتشاطئة على إلزام ثالث من أصل 1 18]
أربع دول متشاطئة بالمصادقة عليه ليصبح نافذًا. وعند مصادقة ثالث دول عليه فقط، ال يعد هذا االتفاق نافذًا بالنسبة 

لجميع الدول المتشاطئة.  

لالطالع على إرشادات حول كيفية إدراج االتفاقات والترتيبات، راجع الحاشية ]2[ أعاله. 1 19]

قد يتضّمن االتفاق أو الترتيب قيد اإلنشاء االتفاقات أو الترتيبات التي يجري التفاوض بشأنها من جانب األطراف 1 20]
المعنيين، ولكن التي لم يتم اعتمادها بعد. ويمكن تعريف ‘االعتماد’ بأنه ‘إجراء رسمي يتم من خالله تحديد شكل أحكام 
ترتيب محدد في  أو  اتفاق  اعتماد  يتم  المتحدة، 2019(. وقد  األمم  المقترحة ومحتواها’ )مجموعة معاهدات  المعاهدة 

اجتماع دولي للدول األطراف، عادة عبر التصويت عليه بغالبية األصوات أو الحصول على إجماع عليه.
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ضمن 1 21] تجري  التي  التعاونية  األنشطة  على  الضوء  لتسليط  المعنية  للدول  الفرصة  إتاحة  إلى  السؤال  هذا  يهدف 
’الترتيبات  فئة  ضمن  لتصنيفها  الالزمة  المعايير  تمامًا  تستوفي  ال  والتي  الفرعي،  المائي  الحوض  أو  المائي  الحوض 
األمم  لجنة   ،2020 نسخة  المستدامة،  للتنمية   6-5-2 للمؤشر  المنّقحة  التدريجية  المنهجية  )انظر  التنفيذية/العملية‘ 

المتحدة االقتصادية ألوروبا واليونسكو، 2019(.

هل يمكن أن تنشأ هيئة أو آلّية مشتركة في ظل عدم وجود اتفاق أو ترتيب نافذ؟ بصفة عامة، يتم إنشاء الهيئة 1 22]
أو اآللية المشتركة بموجب اتفاق أو ترتيب محدد )لالطالع على تعريف ‘الهيئة أو اآللية المشتركة’، انظر الحاشية ]138 
أدناه(. مع ذلك، وفي بعض الظروف المحّددة، قد يتم إنشاء هيئة أو آلية مشتركة رغم عدم وجود اتفاق أو ترتيب ذي 
غواتيماال  مع  مشتركة  ثنائية  لجنة  إنشاء  إلى  األول  الوطني  تقريرها  في  السلفادور  أشارت  المثال،  وعلى سبيل  صلة. 
اتفاق بشأن أحواض األنهار وُنُظم  إبرام  لم تتمكنا حتى اآلن من  الدولتين  للحدود، ولكن  العابرة  المياه  لمناقشة قضايا 

طبقات/خزانات المياه الجوفية المشتركة بينهما.

اللجنة  تقع ضمن صالحيات  المتحدة،  الواليات  مع  للحدود  عابرًا  نهريًا  13 حوضًا  المكسيك  مماثل، حددت  نحو  وعلى 
وتتضّمن  محددة.  معاهدة  ألية  تخضع  ال  ولكنها   ،)IBWC( والمكسيك  المتحدة  الواليات  بين  والمياه  للحدود  الدولية 
أحواض األنهار التي تغطيها اتفاقية ثنائية بين الواليات المتحدة والمكسيك فقط األحواض التابعة ألنهار كولورادو وريو 
غراندي وتيخوانا )انظر المعاهدة والبرو توكول بشأن استخدام مياه أنهار كولورادو وريو غراندي وتيخوانا بين الواليات 

المتحدة والمكسيك، الموّقعة بتاريخ 3 شباط/فبراير 1944(.

كيف نحّدد المنطقة موضع التعاون في إطار اتفاق أو ترتيب محدد. تلزم اتفاقية المياه في مادتها 9 )البند 1( 1 23]
األطراف المتشاطئة بأن يبرموا االتفاقات أو غيرها من الترتيبات، وبأن يحددوا في تلك الصكوك ’منطقة مستجمعات 
بأكمله  المائي  الحوض  الترتيبات  أو  االتفاقات  تشمل  أن  ويمكن  بالتعاون‘.  المشمولة  منها  األجزاء  أو  الجزء  أو  المياه، 
]4-16 أعاله(.  أو الحوض الفرعي أو أحواضًا و/أو أحواضًا فرعية متعددة أو جزءًا من الحوض المائي‘ )انظر الحاشية 
وفي بعض الحاالت، قد يتم ذكر المنطقة المشمولة بالتعاون بشكل صريح في متن اتفاق أو ترتيب محدد. وعلى سبيل 
التعاون لحماية مياه أحواض األنهار وضمان استخدامها بشكل مستدام بين  المادة 1 من االتفاقية بشأن  المثال، تنص 
البرتغال وإسبانيا لعام 1998 على أن ’االتفاقية تنطبق على أحواض أنهار مينهو وليما ودورو وتاجة )Tagus( وغواديانا” 
)وتتضّمن االتفاقية أيضًا تعريفًا لمصطلح ’حوض النهر‘(. وبالمثل، يعّرف “البروتوكول بشأن التنمية المستدامة لحوض 
بحيرة فيكتوريا لعام 2003” حوض بحيرة فيكتوريا بأنه عبارة عن ’مساحات جغرافية تمتد داخل أراضي الدول الشريكة 
في البحيرة، التي يحددها حجم مستجمعات المياه في نظام المياه، بما في ذلك المياه السطحية والجوفية المتدفقة إلى 

بحيرة فيكتوريا‘ )المادة 1، الفقرة 2(.   

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثاني

السؤاالن 2 و3 مخصصان لكل واحدة من االتفاقات والترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف النافذة المفعول بشأن 
الحوض المائي العابر للحدود أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض المائي أو بشأن مجموعة من األحواض المائية.

2.  )أ(  هل ُيحدد االتفاق أو الترتيب مساحة المنطقة موضع التعاون؟ ]123

نعم ❏/ ال ❏ ]124

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل يغطي االتفاق أو الترتيب الحوض بأكمله، أو يغطي مجموعة من األحواض، وجميع الدول 
المتشاطئة؟

نعم ❏/ال ❏ ]125 ]126 ]127

توضيحات إضافية؟ ]اكتب هنا[ ]128

أو، إذا كان االتفاق أو الترتيب يتعلق بحوض فرعي، فهل يغطي الحوض الفرعي بأكمله؟ ]129

نعم ❏/ ال ❏

توضيحات إضافية؟ ]اكتب هنا[

ما هي الدول )بما فيها دولتكم( الملتزمة باالتفاق أو الترتيب؟ )يرجى تعدادها(: ]اكتب هنا[
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األحواض  من  المجموعة  أو  بأكمله  المائي  الحوض  شمول  على  صراحة  ينص  ال  الترتيب  أو  االتفاق  كان  لو  ماذا 
المائية؟ قد يتضّمن نص االتفاق أو الترتيب بعض التوجيه في هذا الشأن. وعلى سبيل المثال، ينص اتفاق عام 2000 
زمبيزي‘  نهر  لحوض  المائي  المجرى  يشمل  ’االتفاق  أن  على  زمبيزي  نهر  لحوض  المائي  المجرى  لجنة  إنشاء  بشأن 
نهر  لحوض  والجوفية  السطحية  المياه  ’شبكة  بأنه  المائي‘  ’المجرى  مصطلح  زمبيزي  نهر  اتفاق  ويعّرف   .)2 )المادة 
زمبيزي التي تشكل بحكم عالقتها الطبيعية بعضها ببعض كاّلً واحدًا، والتي تتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة، 
ف ’المجرى المائي‘ في اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية  وهي المحيط الهندي.‘ )المادة 1(. وعلى نحو مماثل، ُيعَرّ
كاّلً واحدًا،  ببعض  الطبيعية بعضها  التي تشكل بحكم عالقتها  الجوفية  السطحية والمياه  المياه  ’شبكة  بأنه عبارة عن 
أضيق  تعريف  بمثابة  ذلك  اعتبار  يمكن  وبينما  أ(.  البند   ،2 )المادة  مشتركة‘  وصول  نقطة  صوب  عادة  تتدفق  والتي 
أحكام  أن  على  المائية  للمجاري  المتحدة  األمم  اتفاقية  من   )1 )الفقرة   1 المادة  تنص  النهر‘،  ’حوض  لمصطلح  نطاقًا 
االتفاقية ’تنطبق على استخدامات المجاري المائية الدولية ومياهها لألغراض األخرى غير المالحية، وعلى اإلجراءات 
واسع  نطاق  على   1 المادة  من  األولى  الفقرة  ر  ُتفسَّ وبالتالي،  ومياهها‘.  المائية  المجاري  تلك  باستخدامات  المتصلة 
)ماكافري،  بأكمله  المائي  الحوض  تغّطي  بحيث  المائية  للمجاري  المتحدة  األمم  اتفاقية  نطاق  توسيع  إلى  تهدف  بأنها 
2007، الصفحة 37؛ ريو كالرك، موينيهان وماغسيغ، 2012، الصفحات من 66 إلى 69؛ تانزي وأركاري، 2001، الصفحة 
تشتمل  وبينما  ما.  ترتيب  أو  اتفاق  إبرام  عند  األطراف  نية  تحدد  ان  األطراف  الدول  على  ينبغي  النهاية،  وفي   .)59
تفسيرًا  تقّدم  أن  باإلبالغ  تقوم  التي  الدولة  على  يتوّقف  الشأن،  هذا  في  التوجيه  بعض  على  المذكورة  االتفاقات 

ألحكام االتفاق أو الترتيب الذي تبرمه.

إذا كانت اإلجابة على هذا السؤال بنعم، يمكن إما االنتقال إلى السؤال التالي عن الحوض المائي أو السؤال الذي 1 24]
يليه عن الحوض المائي الفرعي. 

انظر الحاشية ]123 أعاله.1 25]

ماذا لو كانت هناك أجزاء مختلفة من الحوض المائي مشمولة بأحكام مختلفة من االتفاق أو الترتيب؟ في بعض 1 26]
الحاالت، قد يتضمن االتفاق أو الترتيب أحكامًا تتعلق بأجزاء محددة من الحوض المائي، بما في ذلك تنظيم تدفق مياه 
النهر أو تخصيص طريقة استخدامها، بينما قد تتضمن اتفاقات أخرى أحكامًا أوسع نطاقًا، مثل األحكام المتعلقة بحماية 
الُنُظم اإليكولوجية. وفي معِرض اإلجابة على السؤال 2، ال يعد ضروريًا تقديم بيان مفصل بنطاق هذه األحكام المختلفة، 

بل مراعاة الغرض العام من االتفاق أو الترتيب. 

يهدف هذا السؤال إلى التثّبت مما إذا كانت أحكام االتفاق أو الترتيب تغطي الحوض المائي بأكمله وجميع الدول 1 27]
المتشاطئة و/أو دول طبقة/خزان المياه الجوفية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الدول طرفًا في االتفاق أو الترتيب أم ال. 

ويهدف سؤال الحق إلى معرفة الدول التي تعّد أطرافًا في االتفاق أو الترتيب.

إذا كان االتفاق أو الترتيب ال يشتمل على نص صريح بشأن النطاق المحدد للمناطق التي يشملها، يمكن إدراج بعض 1 28]
التوضيحات المتعلقة بكيفية تفسير أحكام االتفاق أو الترتيب بحيث أصبحا يشمالن الحوض )الفرعي( بأكمله أو أجزاء منه فقط.

لالطالع على إرشادات بشأن كيفية تفسير نطاق االتفاق أو الترتيب، انظر الحاشية ]123 أعاله.1 29]

في بعض الحاالت، قد يذكر االتفاق أو الترتيب المتعلق بالحوض المائي أو الحوض المائي الفرعي لنهر أو بحيرة 1 30]
بشكل صريح أنه يغّطي المياه السطحية والجوفية على حد سواء. وكما ُذكر مثاًل في الحاشية ]23[ أعاله، ينطبق االتفاق 
المياه السطحية والجوفية في حوض نهر  المائي لحوض نهر زمبيزي لعام 2000 على ’شبكة  بشأن إنشاء لجنة المجرى 
زمبيزي‘. ويتبع اتفاق حوض نهر زمبيزي الَنهج الذي يعتمده البروتوكول المنقح لمجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية لعام 

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثاني

)ب(   إذا كان االتفاق أو الترتيب يتعّلق بحوض مائي لنهر أو بحيرة أو حوض مائي فرعي، فهل يشمل االتفاق/الترتيب طبقات/ 
خزانات المياه الجوفية؟ ]130

نعم ❏/ ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر طبقات/خزانات المياه الجوفية التي يغّطيها االّتفاق أو الترتيب: ]اكتب هنا[ ]131



223.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

سطحية  مياه  بكتلة  المرتبطة  الجوفية  المياه  يدرج  حيث   ،1997 لعام  المائية  للمجاري  المتحدة  األمم  واتفاقية   2000
ضمن نطاق المجرى المائي للنهر. وتستخدم اتفاقية المياه لعام 1992 مصطلح ’المياه العابرة للحدود‘، التي ُتعّرفها بأنها 
تعّد  تقع عليها‘. وبالتالي  أو  تعبرها  أو  أكثر  أو  بين دولتين  الحدود  أو جوفية ترسم  ’أّية موارد مائية سطحية  تتضمن 
المياه   -- المائي‘  ’المجرى  -- وبخالف مصطلح  التي تغّطي  للحدود‘،  العابرة  ’المياه  المياه الجوفية مشمولة ضمن نطاق 
 ،2013 االقتصادية ألوروبا،  المتحدة  األمم  )لجنة  والبحيرات  لألنهار  السطحية  بالمياه  المتصلة  المتصلة وغير  الجوفية 
الدول  ولكن  صريح،  بشكل  الجوفية  المياه  إلى  والترتيبات  االتفاقات  تشير  ال  قد  أخرى،  حاالت  وفي   .)14 الصفحة 
تنفيذ  تدعم  التي  األنشطة  للحدود من خالل  العابرة  الجوفية  بالمياه  المتعلقة  القضايا  معالجة  تتفق على  قد  األطراف 
االتفاق أو الترتيب. وفي مثل هذه األحوال، قد تقرر الدول أن تجيب بنعم على هذا السؤال. ومع ذلك، وحسبما ُذكر في 
النهاية  المياه الجوفية أم ال يتوقف في  الحاشية ]23[ أعاله، فإن تفسير ما إذا كان االتفاق يشمل طبقات/خزانات 

على الدولة التي تقوم باإلبالغ. 

لالطالع على إرشادات بشأن كيفية إدراج طبقات/خزانات المياه الجوفية، انظر الحاشية ]1.18 31]

قد تشتمل بعض االتفاقيات أو الترتيبات على نص صريح بشأن االستخدامات والقطاعات التي تهدف إلى تغطيتها. 1 32]
وفي حاالت أخرى، يمكن استخالص االستخدامات والقطاعات المشمولة باالتفاق أو الترتيب استنادًا إلى أهداف االتفاق 
أو الترتيب. وعلى سبيل المثال، تنص المعاهدة المبرمة بين حكومة جمهورية مولدوفا ومجلس وزراء أوكرانيا عام 2012 
القائمة  ’المعاهدة  التعاون في مجال حماية حوض نهر دنيستر وتنميته بشكل مستدام )معاهدة دنيستر( على أن  بشأن 
المالحية وعلى إجراءات حماية وحفظ وإدارة  تنطبق على استخدامات مياه حوض نهر دنيستر لألغراض األخرى غير 
المياه وغيرها من الموارد الطبيعية والُنُظم اإليكولوجية لحوض نهر دنيستر، التي تتعلق بتلك االستخدامات.‘ )المادة 2(. 

وعليه، يبدو أن معاهدة دنيستر تشمل معظم االستخدامات والقطاعات، ما خال المالحة.

و/أو 1 33] الوطنية  المستويات  التشاور على  ترتيب بشأن إجراءات  أو  اتفاق  الواردة في  األحكام  ’التدابير‘  قد تتضّمن 
العابرة للحدود الوطنية )عن طريق هيئة مشتركة مثاًل(.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثاني

 )ج(  ما هو النطاق القطاعي لالتفاق أو الترتيب؟ ]132

❏ جميع استخدامات المياه 

❏ استخدام واحد للمياه أو قطاع واحد 

❏ عدة استخدامات للمياه أو عدة قطاعات 

إذا كان هناك استخدام واحد للمياه أو عدة استخدامات أو قطاع واحد أو عدة قطاعات، يرجى ذكر ذلك )ضع عالمة على 
المربع المناسب(

استخدامات المياه أو القطاعات

❏ الصناعة 

❏ الزراعة 

❏ النقل )بما في ذلك النقل البحري( 

❏ االستخدامات المنزلية 

❏ الطاقة: الطاقة المائية وغيرها من أنواع الطاقة 

❏ مصائد األسماك 

❏ السياحة 

❏ حماية الطبيعة 

استخدامات أو قطاعات أخرى )يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[
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استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثاني

)د(  ما هي الموضوعات أو بنود التعاون المدرجة في االتفاق أو الترتيب؟

المسائل اإلجرائية والمؤسسية

❏ درء الخالفات والنزاعات وتسويتها 

❏ التعاون المؤسسي )هيئات مشتركة( 

❏ التشاور بشأن التدابير المزمعة ]33[ 

❏ المساعدة المتبادلة 

موضوعات التعاون

 ❏ أهداف الرؤية واإلدارة المشتركة 

❏ القضايا الهامة المشتركة إلدارة المياه 

❏ المالحة 

❏ صّحة اإلنسان 

❏ حماية البيئة )النظام اإليكولوجي( 

❏ جودة المياه 

❏ كمية المياه أو المخصصات المائية 

❏ التعاون من أجل معالجة الفيضانات 

❏ التعاون من أجل معالجة الجفاف 

❏ ر المناخ  ف مع تغيُّ التكيُّ

الرصد والتبادل

❏ عمليات التقييم المشتركة 

❏ جمع البيانات وتبادلها 

❏ الرصد المشترك ]134 

❏ إعداد بيانات مشتركة بشأن التلوث ومواصلة تحديثها 

❏ بلورة أهداف مشتركة بشأن جودة المياه 

❏ إجراءات مشتركة بشأن اإلنذار والتنبيه المبكرين 

❏ تبادل الخبرات بين الدول المتشاطئة 

❏ تبادل المعلومات بشأن التدابير المزمعة 

التخطيط المشترك واإلدارة المشتركة

❏ إعداد أنظمة مشتركة بشأن مواضيع محددة 

إنشاء إدارة أو خطط عمل دولية أو مشتركة ألحواض األنهار أو 
❏ البحيرات أو طبقات/خزانات المياه الجوفيةإدارة الُبنى التحتية المشتركة 

❏ إنشاء ُبنى تحتية مشتركة 

أمور أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]135



225.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثاني

)ھ(  ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية – إن وجدت – التي يواجهها بلدكم بشأن االتفاق أو الترتيب وتنفيذه؟

مواءمة تنفيذ االتفاق أو الترتيب مع القوانين والسياسات والبرامج الوطنية  ❏

❏ مواءمة تنفيذ االتفاق أو الترتيب مع القوانين والسياسات والبرامج اإلقليمية 

❏ عدم توفر الموارد المالية 

❏ عدم توفر القدرات البشرية 

❏ عدم توفر القدرات التقنية 

❏ عالقات دبلوماسية متوّترة 

❏ عدم مشاركة بعض البلدان المتشاطئة في االتفاق 

❏ ال يوجد صعوبات ُتذكر 

أمور أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]136

)و(  ما هي أهم اإلنجازات الناجمة عن تنفيذ االتفاق أو الترتيب، وما هي العوامل الرئيسية الكفيلة بتحقيق هذا النجاح؟  
]اكتب هنا[ ]137

)ز(  يرجى إرفاق نسخة من االتفاق أو الترتيب أو إدراج العنوان الشبكي للوثيقة )يرجى إرفاق الوثيقة إن وجدت أو  
عنوانها الشبكي إن وجد(: ]اكتب هنا[

ينبغي النظر إلى الرصد بوصفه ’عملية قياسات ُتجرى بشكل متكرر ألغراض محددة ومختلفة، لواحد أو أكثر من 1 34]
العناصر البيئية بحسب جداول مكانية وزمنية مرتبة سلفًا، عن طريق استخدام منهجيات قابلة للمقارنة لالستشعار البيئي 
وجمع البيانات‘ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2005، الصفحة 6(. ولكي يمكن اعتبار الرصد ’مشتركًا‘، ينبغي 
توافر مستوى معين من التنسيق بين الدول المتشاطئة أو دول طبقة/خزان المياه الجوفية. وينّص دليل تنفيذ اتفاقية 
للبيانات  ُيّتفق على خالف ذلك، إجراء اختبار  المتفق عليها دولّيًا، وما لم  أنه ’يمكن، استنادًا إلى اإلجراءات  المياه على 
وتحليلها وتقييمها على المستوى الوطني‘ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الفقرة 279(. وبينما قد تقوم 
كل دولة بجمع البيانات والمعلومات من خالل شبكات الرصد الوطنية، يتعّين وضع منهجية قابلة للمقارنة لجمع البيانات 

وتحليلها على المستوى العابر للحدود.

هل يراعي االتفاق أو الترتيب مثاًل النوع االجتماعي أو حقوق السكان األصليين.1 35]

على سبيل المثال، قد يؤثر ’عدم االستقرار السياسي‘ -- وهي الحالة التي ينقسم فيها المجتمع مثاًل بسبب تضارب 1 36]
المصالح الجيوسياسية داخله -- بشكل مباشر أو غير مباشر على تنفيذ االتفاق أو الترتيب. كذلك يهدف هذا الخيار إلى 
لمنهجية  ’تنفيذّيًا/عملّيًا‘ وفقًا  الترتيب  الدول لتسليط الضوء على أية عوامل قد تحول دون اعتبار  الفرصة أمام  إتاحة 
المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )انظر المنهجية التدريجية المنّقحة للمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، نسخة 2020، لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

الواسعة من 1 37] المجموعة  الضوء على  لتسليط  الدول  أمام  الفرصة  إتاحة  إلى  للمناقشة  المفتوح  السؤال  يهدف هذا 
تحقيقها. وقد  النجاح في  أسباب  الترتيب، وكذلك على  أو  االتفاق  تنفيذ  نتيجة  قد تحققت  تكون  ربما  التي  اإلنجازات 
المائي،  للحوض  المتبادلة، ووضع رؤية مشتركة  القلق  لمعالجة مصادر  إنشاء منتدى  تتضّمن األمثلة عن هذه اإلنجازات 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الظروف  تحسين  إلى  السعي  أو  المائي،  للحوض  المشترك  التطوير  أو  والتخطيط 
والبيئية ضمن منطقة الحوض، والفوائد الناجمة عن ذلك. وقد تشتمل مفاتيح النجاح اإلرادة السياسية، وعالقات حسن 

الجوار، والتكامل اإلقليمي أو وجود إطار مؤسسي قوي، مثل توافر إجراءات فعالة لإلخطار والتشاور المسبقين.
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للتنمية المستدامة، ومعايير 1 38] عند اإلجابة على هذا السؤال، ينبغي األخذ بعين االعتبار حساب قيمة المؤشر 6-5-2 
لجنة  المستدامة، نسخة 2020،  للتنمية  للمؤشر 6-5-2  المنّقحة  التدريجية  المنهجية  األول،  القسم  )انظر  التشغيل  قابلية 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

تُعرّف ‘الهيئة أو اآللية المشتركة’ بأنها ‘أّية لجنة ثنائية أو متعددة األطراف أو غيرها من الترتيبات المؤسسية التي 1 39]
تعد مالئمة للتعاون بين األطراف المتشاطئة’ )المادة 1، الفقرة 5 من اتفاقية المياه(. إن دليل تنفيذ اتفاقية المياه )لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الفقرات من 258 إلى 260( يسلط الضوء على العديد من السمات المشتركة لمثل هذه 
الهيئات أو اآلليات المشتركة، وهي: )1( أن تعقد هيئتها الدائمة اجتماعات على فترات زمنية منتظمة بشكل معقول؛ )2( أن 
تتألف هذه الهيئة من ممثلين عن الدول المتشاطئة، وأن يرأسها عادة مسؤولون مفّوضون من جانب حكوماتهم لهذا الغرض؛ 
)3( أن تشتمل في العادة على هيئة التخاذ القرارات، وهيئة أخرى تنفيذية؛ )4( أن يكون لها في العادة أمانة سر؛ )5( أن تكون 
هناك أحيانًا هيئات فرعية مكّملة لها، مثل أفرقة العمل أو أفرقة الخبراء، ووحدات الرصد، ووحدات معالجة البيانات، وشبكة 

من المكاتب الوطنية، وأفرقة المانحين االستشارية، ومراكز للمعلومات، ومراكز تدريب و/أو مراكز مراقبين.

بينما يغلب أن تتوافر فيها جميع السمات آنفة الذكر، قد يطلق على ‘الهيئة أو اآللية المشتركة’ عدة مسّميات، بما 1 40]
فيها لجنة مفوّضين، أو لجنة ثنائية األطراف أو لجنة حوضية، أو فريق خبراء، أو اجتماع جهات تنسيق وطنية، أو هيئة 

مشتركة للمياه، أو لجنة أو فريق عامل.

تتألف ‘لجنة المفّوضين المعنيين بالمياه العابرة للحدود’ من ‘مسؤولين في إدارات المياه أو أقسام حماية البيئة 1 41]
أو أية سلطات وطنية أخرى ذات صلة، تعّينهم حكومات الدول المتشاطئة التي ينتمون إليها لتمثيلها في تيسير وتنسيق 

تنفيذ اتفاق بشأن المياه العابرة للحدود’ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الفقرة 260(.

قد تتوافر في ‘اللجنة الثنائية األطراف’ جميع خصائص الهيئة أو اآللية المشتركة، التي تقّدم ذكرها في الحاشية 1 42]
متجاورتين  دولتين  من  األطراف  الثنائية  اللجنة  تتألف  المشابهة‘،  األخرى  اللجان  أو  الحوضية  ’اللجنة  وبخالف   .]39[
هاتين  بين  للحدود  العابرة  المشتركة  المائية  الموارد  بعض  أو  اللجنة جميع  هذه  تشمل صالحيات  أن  ويحتمل  فحسب، 
الدولتين. ويحتمل أيضًا أن تتمتع اللجنة الثنائية األطراف بهيكل مؤسسي يتسم بقدر أكبر من الوضوح والتفصيل مقارنة 

بلجنة المفوضين.

قد تتمتع ‘اللجنة الحوضية أو اللجان األخرى المشابهة’ بهيكل مؤسسي مماثل لذلك الذي تتمتع به ’اللجنة الثنائية 1 43]

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثالث

3.    هل بلدكم عضو في هيئة مشتركة أو آلية مشتركة لهذا االتفاق أو الترتيب؟ ]138 ]139

نعم ❏/ال ❏

ن السبب )يرجى التوضيح(: ]اكتب هنا[ إذا كان الجواب بالنفي، فبيِّ

في حال وجود هيئة أو آلية مشتركة 

)أ(    إذا كانت هناك هيئة أو آلية مشتركة، فما نوع هذه الهيئة أو اآللّية المشتركة )يرجى وضع عالمة على المربع المناسب(؟ ]140

❏ لجنة مفوضين ]141 

❏ لجنة ثنائية األطراف ]142 

❏ لجنة حوضية أو لجنة مشابهة ]143 

❏ اجتماع فريق خبراء أو اجتماع جهات تنسيق وطنية ]144 

نوع آخر )يرجى التوضيح(: ]اكتب هنا[

)ب( هل تغطي الهيئة أو اآللية المشتركة الحوض المائي العابر للحدود بأكمله، أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض 
المائي، أو مجموعة األحواض المائية بأكملها؟ ]145

نعم ❏/ال ❏

)ج(  من هي الدول األعضاء في الهيئة أو اآللية المشتركة )بما فيها دولتكم(؟ )يرجى تعدادها(: ]اكتب هنا[

)د(  هل هناك دول متشاطئة ليست أعضاء في الهيئة أو اآللية المشتركة؟ )يرجى تعدادها(: ]اكتب هنا[ ]146
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استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثالث

)ھ(  إذا لم تكن جميع الدول المتشاطئة أعضاء في الهيئة أو اآللية المشتركة، فكيف تتعاون معها هذه الهيئة أو 
اآللية المشتركة؟

❏ ال يوجد تعاون 

❏ لهذه الدول صفة مراقب ]147 

أمور أخرى )يرجى بيان ذلك(: ]اكتب هنا[

)و(  هل لدى الهيئة المشتركة أو اآللية المشتركة أية من الميزات التالية؟ )يرجى وضع عالمة على المربع المناسب(؟

 ❏ أمانة ]148 

إذا كانت األمانة دائمة، فهل هي أمانة مشتركة أو أن لكل دولة أمانتها الخاصة بها؟ )يرجى بيان ذلك(: ]اكتب هنا[

 ❏ هيئة أو هيئات فرعية ]149 

يرجى ذكر ذلك )على سبيل المثال، أفرقة عمل بشأن موضوعات محددة(: ]اكتب هنا[

ميزات أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]150 ]151

للنظر  ُتنشأ  المشابهة  األخرى  اللجان  أو  الحوضية  اللجنة  أن  في  يتمثل  اللجنتين  بين  األساسي  الفارق  ولكن  األطراف‘، 
بالقضايا ذات الصلة بحوض مائي محدد، وقد تتألف من جميع الدول الواقعة ضمن نطاق ذلك الحوض، بينما ال تضم اللجنة 

الثنائية األطراف سوى الدولتين العضوين فيها فقط.

يحتمل أن يكون هيكل ‘اجتماع فريق الخبراء’ أو ‘اجتماع جهات التنسيق الوطنية’ مماثاًل لذاك الذي تتمتع به لجنة 1 44]
المفّوضين، لكن نوعي االجتماعين المذكورين قد يعتمدان هيكلية وجدول اجتماعات ذا طابع رسمي مخفف.

في العادة، يشتمل االتفاق أو الترتيب الذي ينشئ الهيئة أو اآللية المشتركة على ذكر النطاق الجغرافي لعمل تلك 1 45]
الهيئة أو اآللية المشتركة، الذي يحتمل أن يكون مّتسقًا مع النطاق الجغرافي لالتفاق أو الترتيب نفسه )انظر الحاشية ]123 

أعاله؛ انظر أيضا لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2018b، الصفحة 18(.

كما تقّدم ذكره في الحاشية ]127، قد يشمل االتفاق أو الترتيب الحوض المائي بأكمله، لكن قد ال تكون جميع الدول 1 46]
المتشاطئة أو دول طبقة/خزان المياه الجوفية أعضاء في هذا االتفاق أو الترتيب. ويهدف السؤال 3 )الفقرة د( إلى معرفة 

هذا االحتمال، عبر إتاحة الفرصة إلدراج أسماء الدول التي لم تنضّم إلى الهيئة أو اآللية المشتركة.

لها مع ذلك أن تشارك في اجتماعات 1 47] لكن يجوز  المشتركة،  اآللية  أو  الهيئة  الدولة بعضوية كاملة في  قد ال تتمتع 
النمسا وإيطاليا وليختنشتاين وإقليم  ُتعّد  المثال، ال  المشتركة بصفة مراقب. وعلى سبيل  اآللية  أو  الهيئة  وأنشطة تلك 
فالونيا في بلجيكا، أعضاء في اللجنة الدولية لحماية نهر الراين، لكنها تتمتع بصفة مراقبين في اللجنة المذكورة، بسبب 
تشاركها أجزاء من حوض نهر الراين. ويناط بلجنة تنسيق تضم أعضاء في لجنة نهر الراين وآخرين ممن ليسوا أعضاء 

فيها، مهمة تنفيذ األنشطة على نطاق الحوض المائي للنهر بأكمله.

تضطلع ‘األمانة’ بمجموعة من الوظائف التي يغلب عليها الطابع اإلداري داخل الهيئة أو اآللية المشتركة. وبينما تعمد 1 48]
الهيئات أو اآلليات المشتركة المتعددة األطراف عمومًا إلى إنشاء أمانة مشتركة فيما بينها، قد تشتمل الترتيبات الثنائية 
األطراف على توزيع مهام األمانة بين الدولتين المعنيتين، كأن تستضيف كل دولة األمانة الخاصة بها مثاًل. وفي حاالت 

أخرى، قد يعّد إنشاء األمانة مسألة ثانوية )انظر ساروتشيرا والوتز، 2016(.

قد تقوم الهيئة أو اآللية المشتركة بإنشاء هيئات فرعية لدعم تنفيذ أنشطتها. ويمكن أن ُتمنح هذه الهيئات الفرعية - 1 49]
التي يطلق عليها غالبًا تسمية فريق عامل أو لجنة تقنية أو فرقة أو فريق عمل – صالحيات للنظر في مجموعة واسعة من 
المسائل، بما فيها إدارة الفيضانات، والهيدروجيولوجيا والمياه الجوفية، ونوعية المياه، والمالحة، والُنُظم اإليكولوجية وحفظ 
التنوع البيولوجي، ومنع التلوث، والتلوث العرضي، واالتصاالت، والتمويل، والمسائل القانونية، وإدارة البيانات )انظر لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة اليونسكو، ولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، 2018، الصفحة 46(.
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اإلطار 9. أمثلة عن الهيئات الفرعية التابعة للجنة مياه حوض نهر زمبيزي

تعد لجنة المجرى المائي لنهر زمبيزي )ZAMCOM( منظمة حكومية دولية لحوض نهر زمبيزي أنشئت 
نطاق  بأكمله ضمن  الحوض  ويقع  للنهر.  المائي  للمجرى  والُمَنّسقة  التعاونية  والتنمية  اإلدارة  لتعزيز 
وبوتسوانا  أنغوال  وهي:  بلدان  ثمانية  عبر  ويمتد  الجنوبية،  ألفريقيا  التنمية  بلدان مجموعة  منطقة 
اتفاق  خالل  من  اللجنة  هذه  أنشئت  وقد  وزمبابوي.  وزامبيا  وتنزانيا  وناميبيا  وموزامبيق  ومالوي 
زامكوم )ZAMCOM( الذي تم توقيعه عام 2004، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2011. ويهدف االتفاق 
بشكل رئيسي إلى تعزيز االستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية لمجرى نهر زمبيزي، فضاًل عن 

ضمان إدارتها بكفاءة وتنميتها بشكل مستدام.

لقد أنشأ اتفاق زمكوم ثالث هيئات رئيسية، وهي:

مجلس الوزراء، ويتألف من الوزراء المسؤولين عن إدارة الموارد المائية وتنميتها في جميع الدول األعضاء في االتفاق. ويجتمع 
هذا المجلس مرة كل سنة في دورة عادية العتماد وتقديم التوجيه في مجال السياسة العامة، أو إلقرار توصيات اللجنة التقنية 

التفاق زامكوم. ويجوز للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناًء على طلب أي دولة عضو في االتفاق.

اللجنة التقنية التفاق زامكوم )ZAMTEC(، وتتألف هذه اللجنة من ثالثة مندوبين كحد أقصى من كل دولة عضو في االتفاق. 
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في دورة عادية، ويجوز لها أن تجتمع في دورة استثنائية بناًء على طلب األمانة. ويناط بهذه 
اللجنة مهمة تنفيذ سياسات وقرارات مجلس وزراء االتفاق، وكذلك المهمات األخرى التي قد يكلفها بها المجلس من وقت إلى آخر.

أمانة االتفاق )ZAMSEC(، وهي أمانة مشتركة بين جميع الدول األعضاء في االتفاق، تهدف إلى تقديم الدعم التقني واإلداري 
لمجلس وزراء االتفاق تحت إشراف اللجنة التقنية.

وتوجد الكثير من الهيئات الفرعية التي تتبع لجنة مجرى نهر زمبيزي، بما فيها:

اللجنة الفرعية المعنية بدراسة الموارد المائية لحوض نهر زمبيزي )ZAMSCOH(، التي تعّد هيئة تقنية فرعية يتمحور 
عملها حول تقديم المشورة إلى اللجنة التقنية بشأن القضايا المتعلقة بالموارد المائية للنهر.

األفرقة العاملة التقنية، التي يتم إنشاؤها خصيصًا لتنفيذ مشروع أو مهّمة محددة، والتي تتألف من خبراء في المواضيع 
لجنة توجيهية  المثال، يتم تشكيل  المتشاطئة ويعملون في إطار مشاريع محددة. وعلى سبيل  الدول  إلى  التقنية، ينتمون 

مشتركة للمشروع لتنفيذ مشروع يتعلق بتقديم توجيهات استراتيجية ومشورة تقنية.

اللجان الوطنية للتنسيق بين الجهات المعنية )NASC(، وتعّد بمثابة منّصات تهدف إلى ضمان المشاركة والتواصل الفّعال 
بين الجهات المعنية الرئيسّية في الدول المتشاطئة. وتتألف هذه اللجان من المؤسسات والهيئات الرئيسية ذات الصلة، مثل 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والقيادات التقليدية، واألوساط األكاديمية، وغيرها. وتتمثل المهام 
الرئيسية لهذه اللجان في أن تشّكل: )1( منّصة للمشاورات الوطنية لتيسير المساهمة في العمليات والنواتج والنتائج والقرارات 
على نطاق الحوض؛ و)2( أداة لنشر خطط ومنتجات وعمليات لجنة مجرى نهر زمبيزي، وكذلك للحصول على التغذية المرتدة 

بشأنها؛ و)3( منصة متعددة القطاعات لتنسيق وتعزيز الملكية الوطنية لخطط وعمليات لجنة مجرى نهر زمبيزي.

لجنة التنسيق بين الجهات المعنية على نطاق الحوض، التي تعد بمثابة هيئة لتنسيق مشاركات ومساهمات الجهات المعنية 
إقليميين  الوطنية ومن شركاء  التنسيق  للجان  تابعة  اللجنة من مراكز تنسيق  بينها. وتتألف  على نطاق الحوض والمواءمة 
الوطنية  التنسيق  لجان  مدخالت  مواءمة   )1( يلي:  فيما  اللجنة  لهذه  الرئيسية  المهام  وتتمثل  المائي.  الحوض  في  نشطين 
مع عمليات لجنة مجرى نهر زمبيزي على نطاق الحوض؛ و)2( التخطيط إلقامة المنتدى السنوي للجهات المعنية بحوض نهر 

زمبيزي وتنظيمه؛ و)3( تشكيل النواة األساسية لمنصة استشارية على نطاق الحوض.
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229.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

نهر زمبيزي السفلي في زامبيا

)ICWC( اإلطار 10. مثال الهيئات الفرعية التابعة لّلجنة المشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا

أنشئت اللجنة الُمشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا )ICWC( بموجب اتفاق 
الموارد  وحماية  الستخدام  المشتركة  اإلدارة  مجال  في  التعاون  بشأن   1992 عام 
المائية من مصادر مشتركة بين جمهوريات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان 

وتركمانستان وأوزبكستان.

وتتألف هذه اللجنة من عدة هيئات فرعية، بما فيها:

منظمتان للمياه الحوضية، وهما منظمة مياه حوض نهر أموداريا ومنظمة مياه حوض نهر سيرداريا، اللتان تتوّليان إدارة وتوزيع 
الموارد المائية الروتينية بين الدول المتشاطئة في حوضي نهر أموداريا وسيرداريا، بما في ذلك تسليم المياه في الوقت المناسب 

وبشكل موثوق به وفقًا للحدود المتفق عليها.

وتضطلع أمانة اللجنة الُمشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا بمهمة دعم تنفيذ التزامات اللجنة بالتعاون مع الهيئات األخرى 
التابعة للجنة. وتتضّمن هذه المهاّم إعداد التدابير ومشاريع القرارات الجتماعات اللجنة، واإلدارة المالية لألموال المقدمة ألنشطة 

اللجنة، وتنسيق االتصاالت الدولية ذات الصلة.

ويناط بالمركز العلمي للمعلومات التابع للجنة الُمشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا )SIC ICWC( مهمة مساندة 
أنشطة اللجنة وتقديم الدعم التقني لها على المستويين اإلقليمي والعالمي على حد سواء. ومن خالل دعم المعلومات والتدريب 
والربط الشبكي والبحث والخبرة، يسهم المركز أيضًا في تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود واإلدارة المستدامة لها 

في منطقة آسيا الوسطى.

وزارة الموارد 
المائية، جمهورية 

أوزبكستان

لجنة الدولة 
إلدارة المياه، 

تركمانستان

وزارة الطاقة 
والموارد المائية، 

جمهورية 
طاجيكستان

وكالة الدولة 
للموارد المائية في 
حكومة جمهورية 

قيرغيزستان

وزارة البيئة 
والجيولوجيا والموارد 
الطبيعية، جمهورية 

كازاخستان

الهيئات التأسيسية

منظمة مياه حوض 
نهر أموداريا

المكاتب اإلقليمية المكاتب اإلقليمية الفروع

منظمة مياه حوض 
نهر سيرداريا األمانة

المركز العلمي 
للمعلومات التابع للجنة 
الُمشتركة لتنسيق المياه 

بين دول وسط آسيا

مركز المقاييس 
التنسيقية التابع للجنة 

الُمشتركة لتنسيق المياه 
بين دول وسط آسيا

الهيئات التنفيذية

اللجنة الُمشتركة 
لتنسيق المياه بين 
دول وسط آسيا
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كذلك ُيناط بمركز المقاييس التنسيقية التابع للجنة الُمشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا )CMC ICWC( مهمة تنسيق 
يتعلق  فيما  آسيا  وسط  دول  بين  المياه  لتنسيق  الُمشتركة  اللجنة  وقرارات  برامج  ودعم  الصلة،  ذات  الهندسية  السياسات 

باستخدام وحماية وتقييم الموارد المائية وأنظمة إدارة المياه.

/http://www.icwc-aral.uzلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: 

على سبيل المثال، كيف تتم مراعاة االعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أّية عمليات لصنع القرار. 1 50]

كلما تيّسر ذلك، يمكن إدراج الهيكل التنظيمي للهيئة أو اآللية المشتركة.1 51]

خزان شارفاك على نهر شيرشيك الرافد لنهر سير داريا

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثالث

)ز(  ما هي مهام وأنشطة هذه الهيئة أو اآللّية المشتركة3؟ ]152

❏ تحديد مصادر التلوث 

❏ جمع البيانات وتداولها 

❏ الرصد المشترك ]153 

❏ إعداد وإدامة بيانات مشتركة بشأن التلوث 

❏ وضع حدود لالنبعاثات 

❏ بلورة أهداف مشتركة بشأن جودة المياه 

❏ إدارة ودرء مخاطر الفيضان أو الجفاف 

❏ رين  االستعداد والتأهب لألحداث القصوى، كاعتماد إجراءات مشتركة بشأن اإلنذار والتنبيه المبكِّ

❏ مراقبة األمراض المرتبطة بالمياه واعتماد نظام للتنبيه المبّكر بشأنها 

❏ المخصصات المائية و/أو تنظيم تدفق المياه 

❏ وضع السياسات 

❏ اإلشراف والرقابة على التنفيذ 

❏ تبادل الخبرات بين الدول المتشاطئة 

❏ تبادل المعلومات بشأن االستخدامات القائمة والمزمعة للمياه وما يتعلق بها من منشآت 

❏ تسوية الخالفات والنزاعات  

❏ إجراء مشاورات بشأن التدابير المزمع اتخاذها 

❏ تبادل المعلومات بشأن أفضل التكنولوجيات المتاحة 

❏ ر المناخ العابرة للحدود  المشاركة في عمليات تقييم آثار تغيُّ

تطوير إدارة أحواض األنهار أو البحيرات أو الطبقات/الخزانات الجوفية، أو وضع



231.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

❏  خطط عمل بهذا الشأن 

 ❏ إدارة البنية التحتية المشتركة 

❏ ات التي تطرأ على الخصائص الهيدرومورفولوجية للحوض  معالجة التغيرُّ

❏ ر المناخ  ف مع تغيُّ التكيُّ

❏ استراتيجية مشتركة في مجال االتصال 

مشاركة ومشاورة عامة مشتركة أو على نطاق الحوض بأكمله بشأن خطط 
❏ إدارة الحوض، على سبيل المثال 

❏ موارد مشتركة لدعم التعاون عبر الحدود 

❏ بناء القدرات 

مهام أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

د بموجب االتفاقية أو مهام تضيفها الهيئة المشتركة أو هيئاتها الفرعية. ويجب ذكر جميع المهام، أي المهام التي تنسقها  3  هي مهام قد ُتحدَّ

الهيئات المشتركة والمهام التي تتولى تنفيذها.

قد تتضمن مهام وأنشطة الهيئة أو اآللية المشتركة تلك الُمدرجة في االتفاق نفسه أو تلك التي قامت الهيئة المشتركة 1 52]
2( من  )الفقرة   9 المادة  المشتركة في  اآلليات  أو  للهيئات  المتوخاة  واألنشطة  المهام  وَتِرد  بإضافتها.  الفرعية  أو هيئاتها 
المياه،  اتفاقية  لتنفيذ  ألوروبا  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  دليل  في  عنها  إضافية  تفاصيل  ترد  كما  المياه،  اتفاقية 
وكذلك في المبادئ األساسية لتعزيز فعالية الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود )لجنة األمم المتحدة 
هنا  وينبغي   .)2018b ،االقتصادية ألوروبا المتحدة  األمم  إلى 263؛ ولجنة  الفقرات من 261  االقتصادية ألوروبا، 2013، 
التي تنفذ على  المهام واألنشطة  إلى  المشتركة بتنسيقها وتنفيذها، باإلضافة  الهيئات  التي تقوم  المهام واألنشطة  إدراج 
نطاق الحوض بأكمله أو في جزء محدد من الحوض. وعندما يجري تنفيذ المهام واألنشطة في جزء محدد من الحوض، 
يمكن تقديم توضيحات إضافية عن النطاق الجغرافي لألنشطة في نهاية هذا السؤال، أي داخل المساحة بين القوسين 

المعقوفين ‘]اكتب هنا[’.

لالطالع على تعريف ’الرصد المشترك‘، انظر الحاشية ]133 أعاله.1 53]

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثالث

)ح(  ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية – إن وجدت – التي يواجهها بلدكم بشأن تشغيل الهيئة المشتركة أو اآللية المشتركة؟

❏ قضايا الحوكمة ]154 

يرجى بيان هذه القضايا، إن وجدت: ]اكتب هنا[

❏ تأخيرات غير متوقعة في مجال التخطيط 

يرجى بيان ذلك، إن وجد: ]اكتب هنا[

❏ عدم توفر الموارد 

يرجى بيان ذلك، إن كان صحيحًا: ]اكتب هنا[

❏ عدم وجود آلية لتنفيذ التدابير 

يرجى بيان ذلك، إن كان صحيحًا: ]اكتب هنا[

❏ عدم وجود تدابير فعالة 

يرجى بيان ذلك، إن كان صحيحًا: ]اكتب هنا[

❏ أحداث قصوى غير متوقعة 
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قضايا 1 54] تتضمن  قد  وبالتالي،  المشتركة.  اآللية  أو  الهيئة  القرارات ضمن  اتخاذ  هنا طريقة  الحوكمة  بقضايا  ُيقصد 
الحوكمة أسئلة بشأن: )1( مدى شرعية الهيئة أو اآللية المشتركة. وعلى سبيل المثال، هل تتمتع الجهات المعنية بتمثيل 
المشتركة،  اآللية  أو  الهيئة  المساءلة ضمن  الصفحة 46(؛ و)2(  السؤال 13،  أيضا  )انظر  القرار؟  عادل على مستوى صنع 
الجهات  إلى  القرارات وإبالغها  أي كيف يتم توثيق  الشفافية،  أعمالهم؟ و)3(  القرار على  أي كيف تتم محاسبة صانعي 
المعنية؟ وال حاجة للتطرق هنا إلى االعتبارات األوسع نطاقًا بشأن الحوكمة، مثل الُنُظم القانونية والسياسية واالقتصادية 

واإلدارية النافذة للتأثير على استخدام المياه وإدارتها.

بما 1 55] المستدامة،  للتنمية   6-5-2 المؤشر  قيمة  حساب  االعتبار  بعين  األخذ  ينبغي  السؤال،  هذا  على  اإلجابة  عند 
للتنمية   6-5-2 للمؤشر  المنّقحة  التدريجية  المنهجية  األول من  القسم  )انظر  التشغيل  بقابلية  المتعلقة  المعايير  ذلك  في 

المستدامة، نسخة 2020، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

عمل 1 56] هياكل  أو  مشتركة  عمليات  إنشاء  أو  مشتركة،  منتجات  تطوير  اإلنجازات  تتضمن  قد  المثال،  سبيل  على 
مشتركة، أو خلق الثقة والتفاهم المتبادل.

المياه على أنه ‘عند تأثر دولة ساحلية، تعد طرفًا في هذه االتفاقية، بشكل مباشر وملحوظ باألثر 1 57] تنص اتفاقية 
العابر للحدود، يمكن لألطراف المتشاطئة أن تقوم باإلجماع بدعوة تلك الدولة الساحلية إلى المشاركة على نحو مالئم 
للحدود’  العابرة  المياه  بهذه  المتعلقة  القضايا  في  للنظر  أنشأتها  التي  األطراف  المتعددة  المشتركة  الهيئات  أنشطة  في 
)المادة 9، الفقرة 3؛ انظر أيضًا لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الصفحتان 17 و18(. وتشير هذه المادة 
من أحكام اتفاقية المياه إلى أن الدول الساحلية )بما فيها أية دولة ساحلية تحّدها مياه بحرية( التي ال تشكل جزءًا من 
حوض مائي -- أو حوض مائي فرعي -- عابر للحدود، والتي ليست بالتالي أعضاء في هيئة أو آلية مشتركة للتعاون بشأن 
ذلك الحوض المائي أو الحوض الفرعي، يمكن أن تتأثر باألنشطة التي ُتجرى ضمن الحوض المائي، وعلى سبيل المثال 
من خالل التلوث البحري الناجم عن أنشطة برّية. وفي مثل هذه الحاالت، قد تدعى تلك الدول الساحلية إلى المشاركة 
في أعمال الهيئة أو اآللية المشتركة )انظر اإلطار 11 بشأن نهر الدانوب-البحر األسود(. وينبغي تجاوز هذا السؤال إذا 

كان الحوض المائي أو الحوض الفرعي أو أجزاء منهما تقع كذلك ضمن أراضي الدولة الساحلية.

يرجى بيان ذلك، إن وجد: ]اكتب هنا[

❏ عدم توفر معلومات وتوقعات موثوقة 

يرجى بيان ذلك، إن وجد: ]اكتب هنا[

صعوبات وتحديات أخرى )يرجى بيان ذلك(: ]اكتب هنا[

)ط(  هل تجتمع الهيئة أو اآللية المشتركة أو هيئاتها الفرعية بصورة منتظمة؟ ]155

نعم ❏/ ال ❏

إذا كان الجواب بنعم، فما هي وتيرة هذه االجتماعات؟ 

❏ أكثر من مرة واحدة في السنة 

❏ مرة واحدة في السنة 

❏ أقل من مرة واحدة في السنة 

)ي(  ماهي اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق بالهيئة أو اآللية المشتركة؟ ]اكتب هنا[ ]156

)ك(  هل دعت الهيئة أو اآللية المشتركة في أي وقت من األوقات دولة ساحلية غير متشاطئة للتعاون؟ ]157

نعم ❏/ ال ❏

إذا كان الجواب بنعم، يرجى إيراد التفاصيل. أما إذا كان الجواب بالنفي، فيرجى تبيان السبب، على سبيل المثال، هل الدول 
الساحلية المعنية هي أيضًا دول متشاطئة، وبالتالي ُتعّد أصاًل أعضاء في الهيئة أو اآللية المشتركة؟ ]اكتب هنا[



233.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

11. مثال التعاون القائم بين المجر والدول المطّلة على البحر األسود من خالل اللجنة الدولية لحماية نهر  اإلطار 
)ICPDR( الدانوب

ُتعّد المجر دولة غير ساحلية ال تتمتع بأي اتصال مباشر بالبحر. ومع ذلك، يشكل نهر الدانوب رابطًا بين المجر والبحر األسود. لقد 
وضعت اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب اتفاق تعاون مع لجنة البلدان المطلة على البحر األسود من أجل خفض ومنع التلوث 
في حوض نهر الدانوب وصواًل إلى البحر األسود، وتحديدًا ذاك الناجم عن العناصر المغّذية. كذلك لعبت اللجنة دور المنتدى الذي 
يجمع الدول المتشاطئة على نهر الدانوب والبحر األسود بغية اتخاذ خطوات جماعية لحماية البحر األسود، من ضمنها اّتخاذ 
الدول المتشاطئة تدابير أكثر صرامة فيما يتعلق بإزالة العناصر المغّذية من المياه العادمة. ويتماشى هذا المسعى مع التوجيه 

اإلطاري لالستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي، الذي يلِزم أيضًا الدول غير الساحلية بتنسيق أنشطتها لمنع تلويث البحر.

 

عند اإلجابة على هذا السؤال، ينبغي األخذ بعين االعتبار حساب قيمة المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، بما في ذلك 1 58]
المعايير المتعلقة بقابلية التشغيل )انظر القسم األول من المنهجية التدريجية المنّقحة للمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، 

نسخة 2020، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

بالنسبة للدول التي قامت بإبرام اتفاق أو ترتيب والتي لديها هيئة أو آلية مشتركة نافذة، يهدف هذا السؤال إلى 1 59]
تحديد ما إذا كانت الدول المعنية قد عززت تعاونها من خالل أنشطة الحقة. وبالتالي، ال ينبغي أن تكون هذه األهداف أو 
االستراتيجية أو الخطط المشتركة ُمدرجة في متن االتفاق أو الترتيب ذاته، بل أن يكون قد تم اعتمادها بعد دخول 

االتفاق أو الترتيب حيز التنفيذ، وذلك عن طريق قرار لهيئة أو آلية مشتركة مثاًل. 

ويمكن في هذا اإلطار إدراج مجموعة من الصكوك التي يتم إنشاؤها في مرحلة الحقة بعد االتفاق أو الترتيب. وعلى سبيل 
المثال، تلزم اتفاقية المياه األطراف المتشاطئة ‘بوضع سياسات وبرامج واستراتيجيات منّسقة تشمل مناطق مستجمعات 
بيئة  إلى حماية  للحدود ومراقبته والحد منه، كما تهدف  العابر  إلى درء األثر  أو أجزاء منها، وتهدف  الصلة،  المياه ذات 
المياه العابرة للحدود’ )المادة 2، الفقرة 6(. وباإلضافة إلى ذلك، تلزم االتفاقية أطرافها بوضع ‘أهداف ومعايير لنوعية المياه 
بغرض منع األثر العابر للحدود ومراقبته والحد منه’ )المادة 3، الفقرة 3(. كذلك يمكن إدراج صكوك أخرى، بما فيها تلك 
المتعلقة برؤية أو إعالن أو مبادئ مشتركة. ويمكن أن تشمل هذه الصكوك مجموعة متنوعة من المواضيع، بما فيها تعميم 
ر المناخ، وحماية البيئة، وإدارة مخاطر الفيضانات،  ف مع تغيُّ مراعاة المساواة بين الجنسين، وإدارة الحوض المائي، والتكيُّ

والطاقة الكهرمائية، والمالحة، وإدارة الترسيب، والتنمية المستدامة، وُنُظم اإلنذار والتنبيه المبّكرين.   

وبإمكان الدول التي ليست طرفًا في اتفاق أو ترتيب نافذ، أن تدرج ضمن اإلجابة على هذا السؤال، أّية جهود تعاونية 
بين الدول المعنية، بما فيها أية رؤية مشتركة تم وضعها.

قد تتضمن التفاصيل اإلضافية ما يلي: )1( نطاق األهداف أو الخطط أو االستراتيجيات وما إذا كانت هذه األهداف 1 60]
أو الخطط أو االستراتيجيات مشتركة أو منّسقة؛ )2( مكان وكيفية اعتماد الصك، وعلى سبيل المثال من خالل قرار لهيئة 
مشتركة؛ )3( اإلطار الزمني للصك؛ )4( أّية آليات للمراجعة بشأنه؛ )5( كيف يتم تنفيذه؛ و)6( كيفية تقييم التقدم المحرز 
بشأنه. وعندما يتم اعتماد عدة أهداف أو استراتيجيات أو خطط، يمكن االكتفاء بذكر أبرز األهداف، بما فيها خطة اإلدارة 

المشتركة أو المنسقة على نطاق الحوض بأكمله )انظر األمثلة أدناه(.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الرابع

قة  4.  هل جرى االتفاق على أهداف مشتركة، أو استراتيجية مشتركة، أو على خطة إدارة أو عمل مشتركة أو منسَّ
للحوض المائي أو الحوض الفرعي أو الجزء من الحوض المائي أو لمجموعة من األحواض؟ ]58[ ]59[      

نعم ❏/ ال ❏

إذا كان الجواب بنعم، يرجى إيراد تفاصيل إضافية: ]اكتب هنا[ ]160
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اإلطار 12. المخطط العام لتطوير وإدارة نهر السنغال

يشّكل  الذي  وإدارته،  النهر  لتنمية  عام  مخطط  بوضع  السنغال  نهر  تنمية  منظمة  في  األعضاء  المتشاطئة  الدول  قامت 
هذا  العام  المخطط  ويحدد  و2011.   2009 عامي  المعنية  الجهات  بين  تّمت  النطاق  واسعة  تشاورية  لعملية  ثمرة 
الُنُظم  حماية  مع  جنب  إلى  جنبًا   ،2025 عام  بحلول  النهر  حوض  داخل  المستدامة  التنمية  لتحقيق  ملموسة  إجراءات 
الطاقة  فيها  بما  القطاعات،  مختلف  بين  التكامل  تحقيق  إلى  أساسي  بشكل  المخطط  ويهدف  فيه.  اإليكولوجية 

والتعدين،  والبيئة،  الريفية،  والتنمية  والنقل،  الصحي،  والصرف  الشرب  ومياه  والمالحة،  الكهرمائية، 
النهر، من خالل  مياه حوض  استغالل  تجنب فرط  الرئيسية في  أولوياته  إحدى  تتمثل  كما  والصناعة، 
خطر  من  للحد  أداة  بوصفه  المخطط  إلى  النظر  أيضًا  ويمكن  ومستدام.  وعادل  فعال  بشكل  إدارتها 
ما  الحوض،  منطقة  ضمن  إليها  الوصول  إمكانية  أو  المائية  الموارد  بتوافر  المتصلة  النزاعات  نشوب 

النهر. لحوض  الفرعية  المنطقة  ضمن  واالستقرار  السالم  تحقيق  في  يسهم 

http://www.omvs.org زيارة:  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد 

اإلطار 13. خطة إدارة حوض نهر سافا

تحدد االتفاقية اإلطارية بشأن حوض نهر سافا غرضين أساسيين من التعاون في مجال إدارة مياه حوض النهر، وهما: )1( اإلدارة 
المستدامة للمياه، و)2( استحداث تدابير لمنع األخطار ذات الصلة أو الحد منها، وتقليص العواقب الضارة والقضاء عليها، بما فيها 

تلك الناجمة عن الفيضانات، ومخاطر الجليد، والجفاف، والحوادث التي تنطوي على تسّرب مواد خطرة إلى المياه.

وبموجب هذه االتفاقية، يتعّين على األطراف المعنيين )وهم البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا، وسلوفينيا( التعاون على 
أساس التوجيهات اإلطارية بشأن المياه الصادرة عن االتحاد األوروبي )WFD(، وبما يتماشى معها، ووضع خطط مشتركة أو 
منّسقة إلدارة الموارد المائية لحوض نهر سافا، الذي يعد بمثابة حوض فرعي تابع لحوض نهر الدانوب. وتقوم الهيئة الدولية 

لحوض نهر سافا )ISRBC( بمهام الهيئة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية بشأن حوض نهر سافا.

دلتا نهر السنغال، نهر السنغال المشترك بين السنغال ومالي وموريتانيا

منبع نهر سافا في سلوفينيا



235.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

وبموجب هذه االلتزامات، قامت الهيئة الدولية لحوض نهر سافا بتنسيق تطوير الخطة المشتركة إلدارة حوض نهر سافا. ويعّد 
التقرير بشأن تحليل حوض نهر سافا )2009( أول إنجاز ضمن هذه الخطة، الذي يعد ثمرة إجراء تحليل شامل لحوض نهر سافا، 
الناجمة عن  أبرز الضغوط والتأثيرات  النهر، وإدراج  للحدود في  العابرة  المائية السطحية والجوفية  تضّمن تحديد األجسام 
األنشطة البشرية فيه، وكذلك الجوانب المتعلقة بكميات المياه، واستخداماتها، وإدارة الفيضانات والمالحة. وفي سياق متابعة 
المسائل ذات الصلة، تم التوّسع في تطوير الخطة المشتركة إلدارة حوض نهر سافا، بحيث تشمل نهر سافا وروافده التي تزيد 
مساحتها عن 1000 كيلومتر مربع، وأبرز األنهار على نطاق الحوض بأكمله، والكتل المائية الجوفية العابرة للحدود والوطنية 

التي تعّد ذات أهمية بارزة من ناحية الحجم )التي تتجاوز مساحتها 1000 كيلومتر مربع( أو المعايير األخرى المختلفة.

وقد اعتمدت الدول األطراف في االتفاقية الخطة المشتركة األولى إلدارة حوض نهر سافا في كانون األول/ديسمبر 2014. ومنذ 
ذلك الحين، تم تنفيذ عملية تهدف إلى تطوير الخطة المشتركة الثانية إلدارة حوض نهر سافا، التي نتج عنها إصدار التقرير الثاني 
عن تحليل حوض نهر سافا )2016(، والنظرة العامة المؤقتة عن القضايا اإلدارية الهاّمة )SWMIs( المتعلقة بحوض نهر سافا، 
جنبًا إلى جنب مع التقرير عن تنفيذ التدابير المحددة في الخطة األولى. وبموجب الخطة المشتركة الثانية إلدارة حوض نهر 

سافا، يلتزم األطراف المعنيون بالعمل بموجب أحكام التوجيهات 
اإلطارية بشأن المياه الصادرة عن االتحاد األوروبي فيما يتعلق 

بدورة مراجعة الخطط التي تمتد لست سنوات )متاح عبر:
.)http://www.savacommission.org/srbmp/ 

يهدف هذا السؤال إلى التثبت من اتخاذ الدول تدابير لحماية الُنُظم اإليكولوجية على المستوى العابر للحدود؛ أّما 1 61]
التدابير المتخذة على المستوى الوطني، فتتم معالجتها في القسم التالي )انظر مثاًل، القسم الثالث، السؤال األول، الفقرة 
الفرعية  أو األحواض  المائية  المحددة بشأن األحواض  الترتيبات  إلى معرفة  السؤال  الصفحة 52(. كذلك يهدف هذا  ح، 
من أجل حماية الُنُظم اإليكولوجية، بما فيها البرامج التي تنفذها الهيئات أو اآلليات المشتركة. وبالنسبة للترتيبات بشأن 
الحفاظ على المحميات و/أو الموائل الطبيعية واألنواع البيولوجية، والتي تّتسم بطابع أعّم، بما فيها شبكة مواقع ناتورا 
في  اإليكولوجية  الُنُظم  مسألة حماية  وترد  اإلجابة.  هذه  إدراجها ضمن  ينبغي  فال   ،)2019 األوروبية،  )المفوضية   2000
اتفاقية المياه، التي تدعو األطراف المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة ’لضمان حفظ الُنُظم اإليكولوجية، واستعادتها 
عند االقتضاء‘ )المادة 2، الفقرة 2، البند د(، وضمان تعزيز ’اإلدارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تطبيق َنهج الُنُظم 
اإليكولوجية‘ )المادة 3، الفقرة 1، البند ط( )انظر أيضًا لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الصفحتان 26 و27(. 
وعلى نحو مماثل، تلزم االتفاقية بشأن قانون االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية )اتفاقية األمم المتحدة 
للمجاري المائية لعام 1997( الدول المطلة على المجرى المائي ’بأن تقوم ُمنفردة، وعند االقتضاء ُمّتحدة، بحماية وحفظ 
الُنُظم اإليكولوجية للمجاري المائية الدولية‘ )المادة 20(، بينما تدعو الغاية 6 لهدف التنمية المستدامة 6 إلى حماية الُنُظم 

اإليكولوجية المتصلة بالمياه واستعادتها بحلول عام 2020 )لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، 2019(.

تتعلق ‘التدفقات البيئية’ أو غيرها من المصطلحات المماثلة، بما فيها إطالق المياه حسب المعايير البيئية، واالحتياطي 1 62]
البيئي، والتدفق في مجرى النهر، بمدى توافر ’كميات مناسبة من المياه عالية الجودة في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على 
الطابع البيئي لألراضي المحيطة بالمياه العابرة للحدود، وإدامة الطبيعة وإفادة اإلنسان من خدمات ومزايا النظام اإليكولوجي 
المتعلقة بالمياه‘ )اتفاقية رامسار، 2018(. وينبغي أن تأخذ هذه التدفقات بعين االعتبار التقلبات الموسمية داخل نظام المياه، 

وكذلك فترات األحداث القصوى، مثل الفيضانات وموجات الجفاف )انظر أيضًا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، 2019(.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الخامس

5.  كيف تجري حماية الحوض المائي العابر للحدود، أو الحوض الفرعي أو جزء من الحوض أو مجموعة األحواض 
المائية، بما في ذلك حماية الُنُظم اإليكولوجية، في سياق االستخدام المستدام والعقالني للمياه؟ ]161

❏ تنظيم التوّسع الحضري، ووضع ضوابط إلزالة األحراج واستخراج الرمال والحصى 

تحديد معايير التدفق البيئي، بما في ذلك النظر في المستويات الضرورية للمياه 
❏ رات الموسمية ذات الصلة ]162  والتغيُّ

مراقبة جودة المياه، بما في ذلك حماية المياه من مادة النترات، ومبيدات اآلفات،
❏  والبكتيريا القولونية الغائطية، والمعادن الثقيلة 

❏ حماية األنواع والموائل المرتبطة بالمياه 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[
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اإلطار 14. التدفقات البيئية في سياق المياه العابرة للحدود في جنوب أفريقيا

على المستوى اإلقليمي، تعّد جمهورية جنوب أفريقيا طرفًا في البروتوكول المنّقح لمجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية بشأن 
المجاري المائية المشتركة لعام 2000، الذي يلزم أطرافه ‘بالقيام ُمنفردين، وعند االقتضاء مّتحدين، بحماية الُنُظم اإليكولوجية 
للمجاري المائية المشتركة والحفاظ عليها’. ويمكن أن يمّثل تنفيذ هذا االلتزام تحّديًا بحد ذاته نظرًا لتنّوع ُنُظم الحوكمة القائمة 
في الدول األربع عشرة األعضاء في مجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية، التي تتشارك المياه العابرة للحدود. وعلى المستوى 
الوطني، يعالج قانون الموارد المائية الوطنية لجنوب أفريقيا لعام 1998 )الفصل 3( مسألة حماية الموارد المائية، وتصنيف 
الموارد المائية، والتدابير الُمزمعة. وبذلك، تضمن النصوص القانونية حماية البيئة المادية لجميع األنهار في جنوب أفريقيا. 
ومع ذلك، فإن ضمان جعل استخدام المياه العابرة للحدود بين جنوب أفريقيا وجيرانها، يراعي حماية الُنُظم اإليكولوجية، 
يمّثل تحديًا حقيقيًا، ويتطلب اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة األطراف. وقد أقامت جمهورية جنوب أفريقيا اتفاقات تعاون 
مع جيرانها بشأن قضايا المياه العابرة للحدود، من خالل إبرام ترتيبات وتأسيس لجان لألحواض المائية، من أبرزها االتفاق 
المؤقت بشأن مجرى نهري إنكوماتي ومابوتو لعام 2002، وهو اتفاق لتقاسم المياه المشتركة بين جمهورية جنوب أفريقيا 

اعتمدت  وموزامبيق،  سوازيلند  ومملكة 
أحكامًا  الثالث  المتشاطئة  الدول  فيه 
كما  للنهرين،  البيئي  األثر  بتقييم  تتعلق 
التي  البيئية  التدفقات  مقتضيات  دت  ُحدِّ
المياه  أن  وبما  السيادية.  الحدود  تعبر 
الحاالت  معظم  في  تنبع  للحدود  العابرة 
أفريقيا  جنوب  التزمت  فقد  أراضيها،  من 
الحفاظ على  بغية  بتحقيق غايات محددة 
تلك  فيها  بما  للنهرين،  اإليكولوجية  الُنُظم 

المتعلقة بمصّباتهما.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال السادس

6.    )أ( هل يتبادل بلدكم بصورة منتظمة المعلومات والبيانات مع الدول األخرى المتشاركة في الحوض، أو الحوض  
       الفرعي، أو جزء من الحوض، أو في مجموعة من األحواض المائية؟ ]163 ]164 ]165 ]166

نعم ❏/ال ❏

)ب( إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي وتيرة هذا التبادل؟ ]167 ]168

❏ أكثر من مرة واحدة في السنة 

❏ مرة واحدة في السنة 

❏ أقل من مرة واحدة في السنة 

)ج( يرجى بيان كيفّية تبادل المعلومات )فيما يتعّلق مثاًل باجتماعات الهيئات المشتركة(: 
]اكتب هنا[ ]169 

)د(  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي المواضيع التي يجري تبادل المعلومات بشأنها؟

❏ الظروف البيئية 

❏ األنشطة البحثية وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة 

❏ بيانات رصد االنبعاثات 

❏ م فيها أو الحد منها  ب اآلثار العابرة للحدود أو التحكُّ ة لتجنُّ التدابير المقررة والمتخذَّ

❏ مصادر التلوث الثابتة 

❏ مصادر التلوث االنتشارية 

❏ ات الهيدرومورفولوجية القائمة )السدود، وما إلى ذلك(  التغيرُّ

❏ تدفقات المياه أو مناِسيبها )بما في ذلك مناِسيب المياه الجوفية( 

❏ استخراجات المياه 

شالالت أوجرابيس، نهر أورانج المشترك بين جنوب أفريقيا وليسوتو ونامييبا
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❏ المعلومات المناخية 

التدابير المستقبلية المزمعة بشأن اآلثار العابرة للحدود،

❏  مثل تطوير البنية التحتية 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

تعليقات أخرى، مثل وجود تغطية مكانية للبيانات والمعلومات التي يجري تبادلها: ]اكتب هنا[

)ھ(  هل هناك قاعدة بيانات أو منصة معلومات مشتركة؟

نعم ❏/ال ❏

)و(  هل قاعدة البيانات متاحة للعموم؟

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدراج العنوان الشبكي: ]اكتب هنا[

)ز(  ما هي المصاعب والتحديات الرئيسية – إن وجدت – بخصوص تبادل البيانات؟

❏ وتيرة التبادل 

❏ توقيت التبادل 

❏ مدى قابلّية البيانات والمعلومات للمقارنة 

❏ محدودّية التغطية المكانية 

❏ موارد تقنية و/أو مالية غير كافية 

أمور أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

تعليقات إضافية: ]اكتب هنا[

)ح(  ما هي الفوائد الرئيسية لتبادل البيانات بشأن الحوض المائي، أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض المائي أو  
مجموعة من األحواض المائية؟ )يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

عند اإلجابة على هذا السؤال، ينبغي األخذ بعين االعتبار حساب قيمة المؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، ومعايير 1 63]
قابلية التشغيل )انظر القسم األول، المنهجية التدريجية المنّقحة للمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة، نسخة 2020، لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

التوجيهات 1 64] بعض  استخالص  يمكن  تبادلها،  ينبغي  التي  والمعلومات  البيانات  نوع  السؤال  هذا  يحدد  ال  بينما 
بهذا الشأن من أحكام اتفاقية المياه واتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية لعام 1997 ومشروع مواد لجنة القانون 
األطراف  تلزم  المياه  اتفاقية  إّن   .2008 لعام  للحدود  العابرة  الجوفية  المياه  طبقات/خزانات  بقانون  المتعلق  الدولي 
العابرة  للمياه  البيئية  الظروف  )أ(  ضمنها:  من  مسائل  عدة  حول  معقول  بشكل  المتاحة  البيانات  ’بتبادل  المتشاطئة 
بيانات  )ج(  والتطوير؛  البحث  ونتائج  المتاحة  التقنيات  أفضل  وتشغيل  تطبيق  من  المكتسبة  الخبرة  )ب(  للحدود؛ 
التصاريح  )هـ(  منه؛  والحد  به  والتحكم  للحدود  العابر  األثر  لمنع  والمزمعة  المتخذة  التدابير  )د(  والرصد؛  االنبعاثات 
انظر  1؛  الفقرة   ،13 )المادة  المختصة‘  الهيئات  أو  السلطات  تصدرها  التي  العادمة  المياه  بتصريف  المتعلقة  اللوائح  أو 
اتفاقية  تنص  مماثل،  نحو  وعلى   .)84 إلى   82 من  الصفحات   ،2013 ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  أيضًا 
بانتظام  المائي أن تتبادل  المجرى  الُمطّلة على  الدول  ’يتعّين على  أنه  لعام 1997 على  المائية  للمجاري  المتحدة  األمم 
المياه، وتلك  الجوية وبنوعية  باألحوال  المتعلقة  تلك  المائي، والسيما  المجرى  المتاحة عن حالة  والمعلومات  البيانات 
الفقرة   ،9 )المادة  الصلة‘  ذات  التنبؤات  إلى  إضافة  إيكولوجي،  أو  أو هيدروجيولوجي  بطابع هيدرولوجي  تتسم  التي 
1(؛ كذلك ينص مشروع مواد لجنة القانون الدولي المتعلق بقانون طبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود لعام 
والمعلومات  البيانات  بانتظام  تتبادل  أن  الجوفية  المياه  لطبقات/خزانات  المحاذية  الدول  على  ’يتعّين  أنه  على   2008
الجوفية  المياه  طبقات/خزانات  شبكات  أو  للحدود  العابرة  الجوفية  المياه  طبقات/خزانات  حالة  عن  بسهولة  المتاحة 
المتعلقة  وتلك  وإيكولوجي،  بطابع جيولوجي وهيدروجيولوجي وهيدرولوجي  تتسم  التي  تلك  لها‘، وتحديدًا  التابعة 
باألحوال الجوية والكيمياء الهيدرولوجية لطبقات/خزانات المياه الجوفية أو شبكات طبقات/ خزانات المياه الجوفية، 

إضافة إلى التنبؤات ذات الصلة‘ )المادة 8، الفقرة 1(.
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يهدف السؤال 6 )الفقرة أ( إلى استخالص البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها بشكل منتظم، وليس تلك التي يتم 1 65]
تبادلها لمرة واحدة فقط، والتي تتعلق مثاًل بمشروع ُيعتزم تنفيذه.

عند اإلجابة على السؤال 6 )الفقرة أ(، ينبغي األخذ بعين االعتبار أن هذا السؤال يرتبط باألسئلة األخرى ذات الصلة 1 66]
بتبادل البيانات والمعلومات، بما فيها تلك التي تتناول: )1( موضوعات التعاون المدرجة ضمن اتفاق )القسم الثاني، السؤال 
2، الفقرة د(؛ )2( المهام واألنشطة التي تقوم بها هيئة مشتركة )القسم الثاني، السؤال 3، الفقرة ز(؛ )3( التحديات الرئيسية 
الرئيسي بين هذه  الفارق  الرابع، السؤال 1(. ويتمثل  )القسم  العابرة للحدود  المياه  التعاون في مجال  التي تواجه تعزيز 
األسئلة في أن السؤالين 2 )الفقرة د( و3 )الفقرة ز( من القسم الثاني يتمحوران حول ما إذا كان تبادل البيانات والمعلومات 
ُمدرجًا ضمن اتفاق أو ترتيب، أو يدخل ضمن مهام وأنشطة هيئة أو آلية مشتركة، بينما يتمحور السؤال 6 )الفقرة أ( حول ما 
إذا كان تبادل البيانات والمعلومات يتم بالفعل داخل الحوض المائي أو الحوض الفرعي أو جزء من الحوض، بصرف النظر 

عما إذا كان هناك اتفاق أو ترتيب نافذ أم ال، أو عما إذا كان قد تم إنشاء هيئة أو آلية مشتركة أم ال.

يمكن تبادل أنواع مختلفة من البيانات والمعلومات على فترات متباينة. وعند اإلجابة على هذا السؤال، ينبغي األخذ 1 67]
بعين االعتبار المعدل األكثر تواترًا لتبادل البيانات والمعلومات.

للتنمية المستدامة، ومعايير 1 68] عند اإلجابة على هذا السؤال، ينبغي األخذ بعين االعتبار حساب قيمة المؤشر 6-5-2 
لجنة  المستدامة، نسخة 2020،  للتنمية  للمؤشر 6-5-2  المنّقحة  التدريجية  المنهجية  األول،  القسم  )انظر  التشغيل  قابلية 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة اليونسكو، 2019(.

اإلطار 15. تجربة ساحل العاج ذات الصلة بتبادل البيانات والمعلومات بشأن المياه العابرة للحدود

تتشارك جمهورية ساحل العاج ثمانية أنهار عابرة للحدود مع الدول المجاورة لها، وهذه األنهار هي: النيجر، وفولتا، وكوموي، 
وبيا، وتانويه، وساساندرا، وكافاال، ونيون.

وقد تم إنشاء منظمات ألحواض األنهار )RBOs( بالنسبة لألنهار التالية:

حوض نهر النيجر: تأسست هيئة حوض نهر النيجر )NBA( عام 1980، لتخلف لجنة حوض نهر النيجر. وتضم الهيئة 	 
تسع دول متشاطئة، وهي: بوركينا فاسو، وبنين، والكاميرون، وساحل العاج، وغينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد؛

الهيئة ست دول، وهي: بنين، وبوركينا 	  حوض نهر فولتا: تأسست هيئة حوض نهر فولتا )VBA( عام 2008. وتضم 
فاسو، وساحل العاج، ومالي، وغانا، وتوغو.

كذلك يتم العمل على إنشاء منظمة ألحواض أنهار كوموي وبيا وتانوي. وقد وافق مجلس وزراء ساحل العاج على برنامج 
األنشطة لهذه المنظمة، التي سُتنشأ رسمّيًا بمجرد عقد مؤتمر لرؤساء الدول والحكومات المعنية. وال يوجد حالّيًا منظمة ُتعنى 

بشؤون أحواض أنهار ساسندرا وكافاال ونيون.

البيانات والمعلومات حولها من خالل وزارات  لها بعد، يتم تبادل  التي لم يتم إنشاء منظمات  وفيما يتعلق بأحواض األنهار 
الخارجية المعنية. وعادًة، يقوم الخبراء والدبلوماسيون في الدول المعنية بتنظيم اجتماعات تخصص لمعالجة مسائل محددة 

تتعلق بأحواض األنهار.

وفي حالة وجود منظمات ألحواض األنهار، يتم تبادل معظم البيانات والمعلومات من خالل هذه المنظمات، كما تتاح منصات 
تكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات على مستوى كل دولة عضو في هذه المنظمات. ويتعّين على كل دولة عضو في هذه 
المنظمات أن تقدم بيانات عن المناخ والهيدرولوجيا والجوانب االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة وما إلى ذلك، كمساهمة 
النهر. وُتطلع هذه المنظمات الدول األعضاء فيها على المعلومات الهيدرولوجية  التابعة لمنظمة حوض  البيانات  في قاعدة 
عبر  ‘نظامًا   SATH-NBA يعّد  المثال،  سبيل  وعلى  الجوية.  باألحوال  المتعلقة  وتلك  واالقتصادية  واالجتماعية  والبيئية 
في  للخبراء  متاحة  البيانات  جعل  إلى  ويهدف  به’،  والتنبؤ  النيجر  نهر  حوض  في  المياه  تدفق  لرصد  الصناعية  األقمار 
الزمن الحقيقي. وتحال إلى الدول األعضاء المعلومات المستقاة من هذه البيانات الُمعاَلجة بشأن مستوى المياه السطحية 

والجفاف(. )الفيضانات 

الخاص  المؤتمر  فيها  بما  اإلدارية،  الهيئات  خالل  من  أيضًا  المعلومات  تبادل  يتم  األنهار،  أحواض  منظمات  مستوى  وعلى 
الخبراء  ولجنة  سنة(،  كل  عادة  ينعقد  )الذي  الوزراء  ومجلس  سنتين(،  كل  عادة  ينعقد  )الذي  والحكومات  الدول  برؤساء 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  الجماعة  خالل  من  اإلقليمي  الصعيد  على  والمعلومات  البيانات  تبادل  يتم  كذلك  التقنية. 
بيانات سنوية عن  بجمع  أفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  للجماعة  التابع  المائية  الموارد  تنسيق  مركز  )ECOWAS(. ويقوم 
للدول  متاحة  ويجعلها  األنهار،  أحواض  ضمن  الصحي  الصرف  ومرافق  الصحية  والنظافة  الشرب  ومياه  المائية  الموارد 
األعضاء وعموم الناس من خالل قاعدة البيانات اإللكترونية التابعة له عن نظام رصد قطاع المياه ومرافق الصرف الصحي 

في أفريقيا واإلبالغ عنها.
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اإلطار 16. تجربة تبادل البيانات والمعلومات بين غانا ودول حوض نهر فولتا

تتشارك غانا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وتوغو حوض نهر فولتا، الذي يدار بشكل جماعي عبر هيئة حوض نهر 
فولتا )VBA(. وتقع أكثر من 80 في المائة من مساحة هذا الحوض داخل جمهورّيتي بوركينا فاسو وغانا.

يتخذ تبادل البيانات بين غانا والدول المتشاطئة األخرى ثالثة أشكال، وهي:

أّواًل، قامت غانا وبوركينا فاسو بتأسيس مبادرة موسمية لتبادل البيانات من أجل الحد من آثار الفيضانات. وفي آب/أغسطس 
الواقع في  باغري  التي تحدث مرة كل 50 سنة، تفاقم عند إطالق مياه سد  الفيضانات  2007، شهدت غانا فيضانًا من نوع 
كذلك  و2017.  و2013   2011 األعوام  باستثناء  غانا،  في  سنة  كل  تحدث  الفيضانات  ظّلت  العام،  ذاك  ومنذ  فاسو.  بوركينا 
تبادل  على  وافقت  التي   ،2005 عام   )JTC-IWRM( المائية  للموارد  المتكاملة  لإلدارة  المشتركة  الفنية  اللجنة  تشكيل  تم 
المعلومات مع بوركينا فاسو إثر فيضانات عام 2007. وعلى هذا األساس، تقوم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في بوركينا 
فاسو)SONABEL( بإرسال معلومات عن مستويات المياه في سّدي باغري وكومبيانجا بشكل يومي خالل موسم األمطار كل 

عام، إلى كبريات المؤسسات الحكومية المحلية ومؤسسات إدارة المياه والكوارث في غانا. 

ثانيًا، تطلب غانا بيانات محددة من الدول المتشاطئة األخرى أو توفرها لها ألغراض محددة. وعلى سبيل المثال، تلّقت غانا 
بناًء على طلبها معلومات عن تصريفات التدفق اليومية من بوركينا فاسو، بغية تقييم مخاطر الفيضانات وتطوير نظام اإلنذار 

المبكر بالفيضانات )FEWS( لنهر فولتا األبيض.

ثالثًا، تلتزم غانا بتقديم البيانات الهيدرولوجية إلى هيئة حوض نهر فولتا عند طلب األخيرة لها. وتساهم هذه البيانات في 
إثراء قاعدة البيانات الهيدرولوجية اإلقليمية، كما تؤدي إلى تشغيل نظام معلومات حوض نهر فولتا. وقد بدأت هذه العملية 

.)Volta-HYCOS( عام 2012 من خالل برنامج فولتا-هيكوس

مصب نهر فولتا
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7.  هل تقوم الدول المتشاطئة برصد مشترك للحوض المائي العابر للحدود، أو الحوض الفرعي، أو الجزء من الحوض المائي 
أو مجموعة من األحواض المائية؟ ]170 ]171 ]172

نعم ❏/ال ❏

)أ(  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الذي تغطيه عمليات الرصد؟

الجانب 
الجانب الكيميائيالجانب اإليكولوجيالهيدرولوجي

❏❏❏المياه السطحية الحدودية 

❏❏❏المياه السطحية في الحوض برمته

❏❏❏المياه السطحية على المجرى الرئيسي للمياه

المياه السطحية في جزء من الحوض
)يرجى بيان ذلك(: ]اكتب هنا[

❏❏❏

طبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود )المتصلة أو 
غير المتصلة( ]173

❏❏❏

خزان )أو خزانات( المياه الجوفية التي تتصل هيدرولوجّيًا 
بنهر أو بحيرة عابرة للحدود في دولة متشاطئة  ]174

❏❏❏

)ب(  كيف تجري عملية الرصد المشتركة في حالة القيام بها؟

❏ محطات الرصد الوطنية ترتبط فيما بينها عبر شبكة أو محطات مشتركة 

)يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

❏ منهجيات مشتركة ومتفق عليها 

)يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

 ❏ اعتيان )أخذ عينات( مشترك  

)يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

❏ شبكة رصد مشتركة 

)يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

❏ بارامترات مشتركة متفق عليها 

)يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

)ج(  يرجى ذكر اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق بالرصد المشترك، إن وجدت: ]اكتب هنا[

)د(  يرجى ذكر الصعوبات التي صودفت في سياق الرصد المشترك: ]اكتب هنا[

8. هل تقوم الدول المتشاطئة بعمليات تقييم مشتركة للحوض المائي العابر للحدود، أو الحوض الفرعي، أو لجزٍء من 
الحوض المائي، أو لمجموعة األحواض المائية؟ ]175

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر تاريخ آخر عملية تقييم أو عملية التقييم الوحيدة، ووتيرتها ونطاقها )أي، على 
سبيل المثال، هل شمل التقييم المياه السطحية أو الجوفية فقط، ومصادر التلوث، وما إلى ذلك(، والمنهجّية المّتَبَعة 

في التقييم: ]اكتب هنا[



241.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

يمكن تبادل البيانات والمعلومات عبر تحميلها على نظام مشترك للمعلومات على شبكة اإلنترنت، ما يجعلها متاحة 1 69]
على الفور، كما يمكن تبادلها أثناء اجتماعات الهيئات أو اآلليات المشتركة )انظر األمثلة عن تبادل البيانات والمعلومات في 

اإلطارين 15 و16 عن ساحل العاج وغانا على التوالي(.

لالطالع على تعريف مصطلح ‘الرصد المشترك’، انظر الحاشية ]138 أعاله. ولالطالع على تعريف مصطلح ’التقييم 1 70]
المشترك‘، انظر الحاشية ]175 أدناه.

تنّص اتفاقية المياه على أّنه ‘ينبغي على األطراف المتشاطئة أن يقوموا بوضع وتنفيذ برامج مشتركة لرصد حالة 1 71]
المياه العابرة للحدود، بما فيها الفيضانات واالنجرافات الثلجية، فضاًل عن اآلثار العابرة للحدود’ )المادة 11(. ويحدد دليل 
تنفيذ اتفاقية المياه العديد من العناصر األساسية لبرنامج الرصد المشترك التي ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأنها، بما فيها: 
الحصول  التي سيتم  العامة  بالسياسات  المتصلة  بالمعلومات  يتعلق  فيما  تحقيقها  الواجب  االحتياجات  أو  األهداف   )1(
الصلبة  الجوفية والمعّلقات  السطحية والمياه  المياه  التي سيتم رصدها؛ )3( اختيار محددات  المواقع  عليها؛ )2( تحديد 
ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  )لجنة  والتحليل  العينات  أخذ  أساليب   )5( العينات؛  أخذ  في  التواتر   )4( والرواسب؛ 

2013، الصفحات من 80 إلى 82(.

بينما تتمحور أسئلة أخرى حول ما إذا كان الرصد المشترك ُمدرجًا في اتفاقية أو ترتيب ما )القسم الثاني، السؤال 1 72]
2، الفقرة د(، أو واردًا ضمن مهام وأنشطة هيئة أو آلية مشتركة )القسم الثاني، السؤال 3، الفقرة ز(، يهدف هذا السؤال إلى 
معرفة ما إذا كانت هناك عمليات رصد مشترك فعلّية تتّم داخل الحوض المائي )أو األحواض المائية(، أو الحوض الفرعي، 
أو الجزء من الحوض المائي، بصرف النظر عما إذا كان هناك اتفاق أو ترتيب نافذ، أو عما إذا كان قد تم إنشاء هيئة أو آلية 

مشتركة أم ال.

لالطالع على شرح عن مختلف أنواع طبقات/خزانات المياه الجوفية، انظر الحاشية ]119 73]

لالطالع على شرح عن مختلف أنواع طبقات/خزانات المياه الجوفية، انظر الحاشية ]119 74]

اإلطار 17. رصد نظام طبقات/خزانات المياه الجوفية في شمال الصحراء الغربية

ُيعّد نظام طبقات/خزانات المياه الجوفية في شمال الصحراء الغربية )SASS( الذي تتشاركه الجزائر وتونس وليبيا ثاني أكبر 
بأكثر من 50,000 مليار متر مكعب. ويمتّد هذا  المائية  ُتقّدر احتياطياته  إذ  أفريقيا،  نظام طبقات/خزانات مياه جوفية في 
النظام على مساحة تناهز مليون كيلومتر مربع، من ضمنها 700 ألف كيلومتر مربع تقع في الجزائر )68 في المائة(، و250 ألف 

كيلومتر مربع في ليبيا )24 في المائة(، و80 ألف كيلومتر مربع في تونس )8 في المائة(.

وقد اتفقت البلدان الثالثة على اعتماد آلية استشارية لالستغالل المستدام لنظام طبقات/خزانات المياه الجوفية في شمال 
البلدان الثالثة المذكورة، والتي تتخذ مؤقتًا من مرصد الصحراء الغربية  الصحراء الغربية. وُيعمل بهذه اآللية، التي تمّولها 
ومنطقة الساحل مقرًا لها )online.org-http://www.oss(، منذ عام 2007، كما تعد هذه اآللية مرجعًا دولّيًا لإلدارة السلمية 

للمياه العابرة للحدود.\

آلية  بمهام  يضطلع  التنفيذي/العملي،  المستوى  وعلى 
شمال  في  الجوفية  المياه  طبقات/خزانات  نظام 
موارد  عن  مسؤول  وزراء  مجلس  الغربية  الصحراء 
على  تنسيق  وهيكل  وطنية،  تنسيق  وجهات  المياه، 
الساحل،  ومنطقة  الغربية  الصحراء  مرصد  مستوى 
المداورة.  طريق  عن  الثالثة  البلدان  من  كلٌّ  يرأسه 
ومن خالل هذه اآللية، استطاعت الدول الثالث تنفيذ 
مشاريع لبناء الثقة وتبادل البيانات والمعلومات وتعميق 
الفهم الجماعي لنظام طبقات/خزانات المياه الجوفية. 
رئيسية،  مكونات  ثالثة  إلى  التعاون  هذا  استند  وقد 
وهي: )1( مكّون الجيولوجيا المائية والمعلومات عن 

الشبكة؛ )2( نموذج رياضّي؛ )3( آلية التشاور.     

الجاري،  الماء  ضغط  مقاييس  شبكة  تطوير  ويعّد 
الجزائرية-الليبية  الحدود  طول  على  الواقعة   ،)Deb Deb( الدبداب  منطقة  في  الخطر‘  ’نطاقات  على  تحديدًا  ترّكز  التي 

واحة دوز، تونس

)http://www.oss-online.org(



دليل اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة 42 دليل اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه وكمساهمة في المؤشر 2-5-6 لهدف التنمية المستدامة 42

تنّص اتفاقية المياه على أنه ‘ينبغي على األطراف المتشاطئة أن تجري، على فترات زمنية منتظمة، عمليات تقييم 1 75]
مشتركة أو منّسقة لحالة المياه العابرة للحدود ولفعالية التدابير المتخذة لمنع ومراقبة اآلثار العابرة للحدود والحد منها’ 
)المادة 11، الفقرة 3(. ويعّد الرصد المشترك شرطًا جوهريًا إلجراء مثل هذه التقييمات، وتحديد مدى جسامة المشاكل 
]138 لالطالع على تعريف  الحاشية  انظر  الصفحة 1(.  المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2006،  )لجنة األمم  بالمياه  المتعلقة 
‘الرصد المشترك’. وبدورها، تهدف ‘التقييمات’ إلى معالجة ’الحالة القائمة لكمّية المياه وجودتها وقابلّيتها للتغّير في المكان 
والزمان، بما في ذلك تقييم الحالة الهيدرولوجية والبنيوية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية و/أو المكروبيولوجية ذات 
الصلة بالشروط المرجعية، واآلثار الصحية على اإلنسان و/أو االستخدامات الحالية أو الُمزَمعة للمياه )لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألوروبا، 2006، الصفحة 3(.

للتمكن من اعتبار معايير جودة المياه بأنها ‘مشتركة’، ينبغي أن توافق الدول المتشاطئة على تنفيذ معايير متماثلة 1 76]
أو على األقل قابلة للمقارنة فيما يتعلق بجودة المياه.   

يمكن النظر إلى هذا السؤال بوصفه تتمة للسؤالين 2 )الفقرة د(، و3 )الفقرة ز( في القسم الثاني، اللذين يهدفان إلى 1 77]
معرفة ما إذا كان قد تم إدراج مسألة حماية جودة المياه )ووضع األهداف ذات الصلة بجودة المياه( كموضوع سيجري 
التعاون بشأنه من خالل اتفاق أو ترتيب و/أو وضعه ضمن مهام هيئة أو آلية مشتركة. وبالتالي ينبغي أن تكون اإلجابات 
على جميع هذه األسئلة مّتسقة. وعلى سبيل المثال، ربما تكون الدول المتشاطئة قد توافقت على استخدام معايير مشتركة 

لجودة المياه في نص االتفاق أو الترتيب نفسه.

يمكن وضع معايير بشأن جودة المياه لحماية صحة اإلنسان والحياة المائية. وعلى سبيل المثال، تصدر منظمة الصحة 1 78]
العالمية معايير دولية بشأن جودة المياه وصحة اإلنسان على شكل مبادئ توجيهية تستخدم كأساس لضبط جودة المياه ووضع 
المعايير ذات الصلة على المستوى الوطني )منظمة الصحة العالمية، 2017(. كذلك فإن البروتوكول بشأن المياه والصحة لعام 
1999 الصادر عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألوروبا، يلزم أطرافه بوضع 

أهداف وطنية ومحلية تتعلق بجودة مياه الشرب والمياه الُمستعملة، فضاًل عن أداء إمدادات المياه ومعالجة المياه العادمة.

.https://www.unece.org/env/water/pwh_text/text_protocol.html انظر

والجزائرية-التونسية، من أبرز سمات هذا العمل المتعلقة بالرصد والتقييم المشتركين. وقد أّدى استحداث شبكة الرصد هذه 
التي يرزح  الجوفية والضغوط  المياه  لنظام طبقات/خزانات  المعرفة والفهم  البلدان من تحقيق مقدار أوسع من  إلى تمكين 
تحتها بسبب االستغالل المكّثف. وقد أدت هذه الشبكة إلى تراجع الضغط في اآلبار االرتوازية، ترافق مع انخفاض كبير في 

منسوب المياه خالل عمليات الحفر التي تتم بواسطة المضخات.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال التاسع

9.  هل اتفقت الدول المتشاطئة على اعتماد معايير مشتركة بشأن جودة المياه؟ ]176 ]177

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي المعايير التي تم اعتمادها، أي، على سبيل المثال معايير دولية أو إقليمية )يرجى 
تحديد أيهما( أو هل تم اعتماد المعايير الوطنية للدول المتشاطئة؟ ]اكتب هنا[ ]178

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال العاشر

ة لدرء آثار التلوث العرضي العابرة للحدود أو الحد منها؟ ]179 10.   ما هي التدابير المنفذَّ

❏ اإلخطار واالتصال 

❏ ق بشأن التلوث العرضي للمياه  نظام تنبيه أو إنذار مشترك أو منسَّ

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]180

❏ ال توجد أية تدابير 

إذا لم ُتتخذ أية تدابير، فما السبب في ذلك؟ وماهي المصاعب التي يواجهها بلدكم في وضع مثل هذه التدابير 
وتنفيذها؟: ]اكتب هنا[



243.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

اإلطار 18. خطة اإلنذار والتنبيه الدولية التي أطلقتها اللجنة الدولية لحماية نهر الراين

أدى حدوث حريق في مستودع الكيماويات الزراعية التابع لشركة ساندوز في سويسرا عام 1986، إلى تسّرب أطنان من المواد 
ثة إلى مجرى نهر الراين، ما أّدى إلى إلحاق خسائر فادحة بنظام النهر. كذلك تأثرت الحياة المائية بشدة في مجرى النهر،  الملوِّ
وتوقفت محطات معالجة مياه الشرب عن العمل على امتداد 900 كيلومتر من مجرى نهر الراين. ومن أجل مواجهة احتمال 
وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، أطلقت اللجنة الدولية لحماية نهر الراين خطة اإلنذار والتنبيه الدولية لنهر الراين عام 
1986، التي تتضّمن إقامة عدة مراكز إنذار رئيسية دولية في فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا، تعمل على مدار الساعة، والتي 
تحّدد بوضوح مجاالت المسؤولية التي ينبغي على كل بلد أن يتحملها فيما يتعلق بالرصد وتنبيه الوكاالت الرئيسية إلى حاالت 
ثة  الطوارئ المحتملة. كذلك تم وضع نموذج لنظام اإلنذار في نهر الراين وروافده من أجل الكشف عن موجات المواد الملوِّ

داخل مجرى النهر والتنبؤ بها، مع إخضاع نظام اإلنذار الختبارات منتظمة.   

لمزيد من المعلومات، انظر: 

محطة فيسنهايم للطاقة النووية والكهرومائية في فرنسا على الحدود مع ألمانيا، قناة األلزاس الكبرى ونهر الراين

https://www.iksr.org/en/topics/pollution/international-warning-and-alarm-plan/

خريطة لمراكز إنذار رئيسية دولية 
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تلزم اتفاقية المياه أطرافها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ‘الحد من خطر التلوث العرضي للمياه’ )المادة 3، 1 79]
الفقرة 1، البند ل؛ انظر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الصفحة 57(. وعلى نحو مماثل، تلزم اتفاقية األمم 
المتحدة للمجاري المائية لعام 1997 دول المجرى المائي بإخطار الدول وكذلك المنظمات الدولية المعنية التي يمكن أن 
تتضّرر، بأّي حالة طارئة قد تنشأ داخل أراضيها نتيجة لسلوك بشري أو غيره، وبوضع خطط طوارئ مشتركة لالستجابة 

لمثل هذه الحاالت الطارئة )المادة 28، ضمن الفقرة المتعلقة بحاالت الطوارئ(.

قد تشمل التدابير األخرى خطط الطوارئ المشتركة، فضاًل عن أية ترتيبات أخرى يتم إبرامها مع المنظمات الدولية.1 80]

ر المناخ إلى حدوث ‘الفيضانات، أو الجليد، أو ترسب الطمي، أو التحاّت، 1 81] قد تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة وآثار تغيُّ
أو تسرب المياه المالحة، أو الجفاف، أو التصحر، أو التسبب باألمراض المنقولة بالماء’ )انظر المادة 27 من اتفاقية األمم 

المتحدة للمجاري المائية لعام 1997(.

األكثر 1 82] الجفاف  ‘موجات  بتحديد  المائي  الحوض  دول  قيام  للجفاف  المشترك  أو  المنسق  اإلنذار  نظام  يشمل  قد 
سوءًا’، وبعبارة أخرى موجات الجفاف األكثر سوءًا التي حدثت منذ أن بدأت الدول بجمع البيانات المتعلقة بالفيضانات. 

.)DriDanube( انظر مشروع مخاطر الجفاف في منطقة الدانوب

)projects/dridanube-danube.eu/approved-http://www.interreg(، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة منطقة الدانوب 
من  المزيد  امتالك  على  الجفاف  بإدارة  المعنية  الجهات  بالجفاف من خالل مساعدة جميع  المتصلة  المخاطر  إدارة  على 

الفعالية أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ الناجمة عن الجفاف، وكذلك التحّضر بشكل أفضل لموجة الجفاف المقبلة.

[83 1https://www.( سافا،  نهر  حوض  في   )FFWS( بها  واإلنذار  بالفيضانات  التنبؤ  نظام  المثال  سبيل  على  انظر 
 .)1/savacommission.org/project_detail/24

من خالل 1 84] عنها،  األمثلة  ذلك  في  بما  المناخ،  ير  تغُّ مع  ف  التكيُّ الرئيسية الستراتيجية  العناصر  على  التعّرف  يمكن 
ير المناخ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2009(. ومن األمثلة  ف مع تغُّ منشور التوجيهات بشأن المياه والتكيُّ

ر المناخ في حوض نهر الدانوب  ف مع تغيُّ على هذه االستراتيجية، استراتيجية التكيُّ

]لالطالع على المزيد من التوجيه بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في السياقات العابرة للحدود، انظر: 1 85]
 .)2018b ،األمم المتحدة( )Words into Action Guidelines( ’المبادئ التوجيهية - ترجمة األقوال إلى أفعال‘

قد تشمل التدابير األخرى الرصد المشترك لتدني مستويات المياه.1 86]

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الحادي عشر

ر المناخ أو الحد منها؟ ]181 ة لدرء اآلثار العابرة للحدود للظواهر الجوية القصوى وتغيُّ 11.  ماهي التدابير المنفذَّ

❏ اإلخطار واالتصال 

❏ ق أو مشترك بشأن الفيضانات ]182  نظام إنذار منسَّ

❏ ق أو مشترك بشأن الجفاف ]183  نظام إنذار منسَّ

❏ ر المناخ ]184  ف مع تغيُّ استراتيجية مشتركة بشأن التكيُّ

❏ استراتيجية مشتركة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ]185 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]186

❏ ال توجد أية تدابير 

بلدكم في وضع وتنفيذ مثل هذه  التي يواجهها  المصاعب  السبب في ذلك؟ وماهي  أية تدابير، فما  ُتتخذ  لم  إذا 
التدابير؟: ]اكتب هنا[

) https://www.icpdr.org/

)http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube(

.) https://www.savacommission.org/project_detail/24/1(

main/activities-projects/climate-change-adaptation(

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/climate-change-adaptation
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube
https://www.savacommission.org/project_detail/24/1
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/climate-change-adaptation


245.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

اإلطار 19. برنامج العمل الفنلندي-الروسي المشترك فيما يتعلق بإدارة المخاطر ذات الصلة باستخدام المياه الحدودية عند 
حدوث ظروف سيئة هيدرولوجّيًا في مقاطعة حوض نهر فووكسي

وضعت اللجنة الفنلندية-الروسية المشتركة المعنية باستخدام المياه الحدودية خطة إلدارة المخاطر عند حدوث ظروف 
سيئة هيدرولوجيًا في منطقة حوض نهر فووكسي )وُتعرف بخطة فووكسي إلدارة المخاطر(، من أجل التخفيف من آثار 
لحيازة  السعي   )1( يلي:  فيما  المخاطر  إلدارة  فووكسي  لخطة  الرئيسية  األهداف  وتتمثل  النهر.  حوض  على  المناخ  ر  تغيُّ
من  أكثر  تتأثر  أن  يحتمل  التي  المناطق  تحديد   )2( الهيدرولوجية؛  التنبؤات  دقة  وتعزيز  موثوقة  هيدرولوجية  بيانات 
واألرياف؛  المدن  في  التشييد  وتنظيم  التخطيط  توجيه  في  المعلومات  هذه  واستخدام  والجفاف،  بالفيضانات  سواها 
الفيضانات  عن  الناجمة  لألضرار  مشتركة  تقييم  طرق  إعداد   )4( الفيضانات؛  ألخطار  المعرضة  للمناطق  خرائط  وضع   )3(
عليها،  متفق  تصريف’  ‘قاعدة  حسب  التصريف  ممارسة  تطوير  و)6(  والمعلومات؛  البيانات  تبادل  تحسين   )5( والجفاف؛ 

يتم بموجبها تصريف مياه النهر بطريقة تؤدي إلى تقليص الضرر الكلي في حوض النهر بالنسبة لكال الطرفين.

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثاني عشر

12. هل اُتِخذت إجراءات بشأن المساعدة المتبادلة في الحاالت الحرجة؟ ]187 ]188 ]189 ]190

نعم ❏/ال ❏

إذا كان الجواب بنعم، يرجي تقديم ملخص موجز: ]اكتب هنا[ ]191

نهر فووكسي على الحدود بين االتحاد الروسي وفنلندا

تنّص اتفاقية المياه على أنه ‘عند حدوث طارئ ما، ينبغي على األطراف المتشاطئة تقديم المساعدة المتبادلة عند 1 87]
الطلب’. كذلك ‘ينبغي على  األطراف المتشاطئة أن تحدد إجراءات المساعدة المتبادلة من أجل معالجة جملة مسائل، بما 
فيها: )أ( توجيه ومراقبة وتنسيق المساعدات واإلشراف عليها؛ )ب( التسهيالت والخدمات المحلية التي يتيحها الطرف 
ملتمس المساعدة، بما يشمل، عند االقتضاء، تيسير إجراءات عبور الحدود؛ )ج( اتخاذ ترتيبات السالمة وتعويض و/أو 
مكافأة الطرف المقّدم للمساعدة و/أو العاملين التابعين له، فضاًل عن تأمين المرور عبر إقليم طرف ثالث، عند االقتضاء؛ 
)د( تحديد طرائق تسديد تكلفة خدمات المساعدة’ )المادة 15؛ انظر أيضًا لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، 

الصفحات من 90 إلى 92(.
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اإلطار 20. التطبيق العملي للمحضر 323 في إطار معاهدة عام 1944 بشأن استخدام مياه األنهار بين المكسيك والواليات 
المتحدة األمريكية

القانوني الذي ينظم العالقة بين  أنهار كولورادو وتيخوانا وريو غراندي الصك  تعّد معاهدة عام 1944 بشأن استخدام مياه 
المكسيك والواليات المتحدة فيما يتعلق بهذه األنهار العابرة للحدود بين البلدين. وبحسب هذه االتفاقية، ينبغي أن تخصص 
ثلث كمية المياه المتدفقة في المجرى الرئيسي لنهر ريو غراندي للواليات المتحدة، شريطة أال يقل هذا الثلث عن 431,721,000 
متر مكعب سنويًا، ُيحسب كمتوسط كمية المياه المتدفقة خالل دورات مدة كل واحدة منها خمس سنوات متتالية. وتحصل 

المكسيك سنوّيًا على 1,850,234,000 متر مكعب من مياه نهر كولورادو.

خطة  المتحدة في تطوير  المكسيك والواليات  النطاق، شاركت  الواسعة  الجفاف  لموجات  المحضر 323 ونتيجة  وفي إطار 
الطوارئ لندرة المياه في حوض نهر كولورادو بين المكسيك والواليات المتحدة، بغية تأمين إمدادات المياه لنحو 40 مليون 

أمريكي و3 ماليين مكسيكي. وقد دخلت هذه الخطة حيز التنفيذ بتاريخ 20 أيار/مايو 2019.

وبتاريخ 31 أيار/مايو 2019، أخطر المفّوض األمريكي للجنة الحدود والمياه الدولية نظيره المكسيكي بتوافر الشروط المطلوبة 
لدخول القسم الرابع من المحضر 323 حيز التنفيذ، وتحديدًا خطة الطوارئ المتعلقة بندرة المياه بين البلدين. ووردت تفاصيل 
محددة بشأن كيفية تنفيذ هذه الخطة في تقرير مشترك للمهندسين الرئيسيين، صاغته وفود من كال البلدين ووّقعه ممّثلون عن 
البلدين في لجنة الحدود والمياه الدولية بتاريخ 9 تّموز/يوليو 2019. ويتوّقع مكتب استصالح األراضي التابع للواليات المتحدة 
أن يبلغ منسوب المياه في بحيرة ميد 1,080.40 قدم )330 متر( فوق مستوى سطح البحر بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2020، ما 
سيؤدي بحسب المحضر 323 إلى تطبيق معايير ’الوفورات االختيارية‘ التي ستخفض مخصصات المكسيك من مياه نهر كولورادو 
بمقدار 51 مليون متر مكعب عام 2020، على أن تسترد المكسيك هذه الكمية عند تحسن وضع المياه، حيث تتوّقع دراسة مشتركة 

بين البلدين ارتفاعًا قدره 1,000 قدم )305 أمتار( فوق مستوى سطح البحر في منسوب مياه بحيرة ميد للسنة التالية.

وفي إطار اإلجراءات األخرى لحفظ وتعزيز توافر المياه في نهر كولورادو، يجري النظر في ضّخ استثمار ال تقل قيمته عن 31.5 
مليون دوالر أمريكي لبناء هياكل أساسية مائية-زراعية للمساعدة على زيادة كفاءة استخدام المياه. وفي المقابل، يتعين على 
المكسيك أن تقّدم 283 مليون متر مكعب من وفورات المياه بحلول 31 كانون األول/ديسمبر 2026، من ضمنها 135 مليون متر 
مكعب ستكون مخصصة الستخدامها من جانب الواليات المتحدة، و86 مليون متر مكعب ستكون مخصصة لالستخدامات 

البيئية في دلتا نهر كولورادو، و62 مليون متر مكعب ستكون مخصصة لمنفعة جميع مستخدمي شبكة المياه.

.http://www.cila.gob.mx/actas/323.pdf :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

نهر ريو غراندي على الحدود بين المكسيك والواليات المتحدة األمريكية

قد تتخذ هذه اإلجراءات عّدة أشكال، ويجوز لألطراف المتشاطئة أن تدرج إجراءات المساعدة المتبادلة ضمن: )1( 1 88]
قسم من اتفاق أو ترتيب بشأن التعاون في مجال المياه؛ )2( اتفاق قائم بذاته بشأن المساعدة المتبادلة؛ )3( بروتوكول 
أو الئحة ملحقة باتفاق قائم أو اتفاق عام بشأن الحماية المدنية؛ و/أو )4( أن تجعلها جزءًا من المهام المتفق عليها لهيئة 

أو آلية مشتركة )انظر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الفقرة 323(.

بحسب تعريفها، تتضّمن ‘المساعدة المتبادلة’ األنشطة المتعلقة بإدارة المياه التي تقوم بها دولة ما بناًء على طلب 1 89]
التقنية والبشرية ذات الصلة )بما فيها استخدام أكياس الرمل  دولة أخرى، إما مّجانًا أو لقاء أجر، بما يشمل اإلجراءات 

للحماية من الفيضانات، وتوفير المعدات التقنية، وضخ المياه وتكسير الجليد(.



247.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

تعّرف ‘الحاالت الحرجة’ بأنها طوارئ ذات صلة بإدارة المياه، قد تسبب خطرًا على حياة اإلنسان أو تهديدًا لها، 1 90]
و/أو خسائر أو أضرارًا مادية )مثل الفيضانات وموجات الجفاف والتلوث العرضي وتشّكل الكتل الجليدية، وغيرها(.

عندما تكون اإلجراءات نافذة فقط على مستوى الحوض الفرعي أو في جزء من الحوض المائي، ينبغي ذكر ذلك 1 91]
في الملخص.

تعرّف االتفاقية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في 1 92]
الشؤون البيئية )اتفاقية آرهوس( مصطلح ‘العموم’ بأنه يتضّمن ’شخصًا أو عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وأيضًا 
أو األشخاص‘  الشخص  لذلك  التابعة  المجموعات  أو  المنظمات  أو  الجمعيات  الوطنية،  الممارسات  أو  التشريعات  بحسب 
)المادة 2، الفقرة 4(. كذلك تعّرف االتفاقية مصطلح ’الجمهور المعني‘، الذي يمكن اعتباره مرادفًا لمصطلح ’الجهات المعنية‘، 
بأنه ’الجمهور الذي يتأثر أو ُيحتمل تأّثره بعملية صنع القرار البيئي، أو الذي له مصلحة في هذه العملية‘ )المادة 2، الفقرة 5(.  

الطرق 1 93] على  اإلضاءة  إلى  المتاحة،  الخيارات  مربعات  خالل  من   ،13 السؤال  يهدف  ‘المشاركة’؟  تشمله  الذي  ما 
العابرة للحدود. وينص دليل تنفيذ  المياه  المعنّية المشاركة من خاللها في إدارة  الرئيسية التي يمكن للعموم أو للجهات 
للحدود يعتمد على  العابرة  المياه  بإدارة  العموم في عملية محددة ذات صلة  أن ’مستوى مشاركة  اتفاقية آرهوس على 
عدة عوامل، بما فيها النتائج المتوقعة لهذه العملية، ونطاقها، وهوية أو عدد األشخاص الذين سيتأثرون بها، وما إذا كانت 
النتيجة تهدف إلى تسوية األمور على المستوى الوطني أو المناطقي أو المحلي، وما إلى ذلك‘. كذلك يبين الدليل أنه ‘ينبغي 
أن تتاح لألشخاص أو الجهات المعنية األكثر تأثرًا بنتيجة صنع القرار أو صنع السياسات، فرصة أكبر للتأثير على النتيجة’ 

)لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2014b، صفحة 119؛ انظر أيضًا الصفحتين 57 و58(. 

استمارة اإلبالغ: القسم الثاني، السؤال الثالث عشر

13. هل يشارك العموم أو األطراف المعنية في إدارة المياه العابرة للحدود في الحوض المائي، أو الحوض الفرعي، أو الجزء 
من الحوض المائي، أو في مجموعة من األحواض المائية؟ ]192 ]193

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف؟ )يرجى وضع عالمة على المربع المناسب( 

❏ األطراف المعنية تتمتع بصفة مراقب في هيئة مشتركة أو آلية مشتركة 

❏ األطراف المعنية تتمتع بدور استشاري في الهيئة المشتركة 

❏ األطراف المعنية تتمتع بدور في صنع القرار ضمن الهيئة المشتركة 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد األطراف المعنية بالنسبة لكل هيئة أو آلية مشتركة: ]اكتب هنا[

❏ منظمات حكومية دولية 

❏ منظمات أو رابطات القطاع الخاص 

❏ مجموعات أو رابطات مستخدمي المياه 

❏ مؤسسات أكاديمية أو بحثية 

❏ منظمات غير حكومية أخرى 

❏ عامة الجمهور 

أنواع أخرى من المشاركة )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

❏ توافر المعلومات للجمهور ]194 

❏ التشاور بشأن التدابير المزمعة أو خطط إدارة الحوض النهري4 ]195 

❏ مشاركة العموم 

أمور أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]196

4  أو خطط إدارة المياه الجوفية، إن وجدت.
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اإلطار 22. مشاركة الجهات المعنية في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمياه حوض نهر السنغال

نهر  حوض  في  المعنية  الجهات  مشاركة  تعزيز  بهدف  المحلية  التنسيق  ولجان  الوطنية  التنسيق  لجان  إنشاء  تم 
نهر  حوض  تنمية  لمنظمة  المؤسسي  اإلطار  ضمن  المحلية  التنسيق  ولجان  الوطنية  التنسيق  لجان  وتندرج  السنغال. 
عمل،  برنامج  شكل  في  البرنامج،  هذا  ويحدد   .)MMEI( منها  والحد  البيئية  اآلثار  برصد  المتعلق  وبرنامجها  السنغال 
العادية  الدورة  في  اعُتمد  وقد  ورصدها.  وتحسينها  السنغال،  نهر  على  البيئية  اآلثار  لتصحيح  التدابير  من  مجموعة 
 1998 نيسان/أبريل  و21   20 بتاريخ  انعقد  الذي  السنغال،  نهر  حوض  تنمية  منظمة  وزراء  لمجلس  واألربعين  الخامسة 

موريتانيا.   نواكشوط،  في 

الرئيسية  المسؤوليات  وتتحّمل  متشاطئة،  دولة  كل  داخل  قانونًا  ُمشّكلة  هياكل  بمثابة  المحلية  التنسيق  لجان  وُتَعّد 
األخرى  الفاعلة  والجهات  المحلية  والسلطات  المحلية  المجتمعات  مع  النطاق  واسعة  مشاورات  إجراء   )1( التالية: 
وتوعيتهم  المدني  المجتمع  مكونات  جميع  إعالم   )2( والتآزر؛  والتعاون  النزاعات  وحل  اآلراء  في  التوافق  لتسهيل 

تنفيذ  رصد   )3( للمشاريع؛  السليم  التنفيذ  في  وإشراكهم 
المستوى  على  السنغال  نهر  حوض  تنمية  منظمة  برامج 
التي  والتوصيات  للقرارات  االمتثال  ضمان   )4( المحلي؛ 
ولجان  التوجيهية،  )اللجنة  الصلة  ذات  الهيئات  تتخذها 
بين  وصل  كحلقة  العمل   )5( وغيرها(؛  الوطنية،  التنسيق 
نهر  حوض  تنمية  ومنظمة  الوطنية  والسلطات  السكان 
المحلية  التنسيق  لجان  تخضع  دولة،  كل  وفي  السنغال. 
 )1( عن:  مسؤولة  تكون  وطنية  تنسيق  لجنة  إلشراف 
للمشاريع؛  الناجح  التنفيذ  لضمان  الوطني  التشاور  تسهيل 
مخاطر  إزالة   )3( المعنية؛  الجهات  جميع  دعم  ضمان   )2(
المشاركة  عملية  تشجيع   )4( المشروع؛  تنفيذ  في  التأخير 
وتبادل األفكار بين مختلف اإلدارات الوزارية المعنية على 
الجهات  بين  اتصال  كواجهة  العمل   )5( الوطني؛  المستوى 

الفاعلة. واإلقليمية  الوطنية 

اإلطار 21. إجراءات اإلخطار والتشاور المسبق واالتفاق )PNPCA(  ومشاركة الجهات المعنية في عملية صنع القرار فيما 
يتعلق بمياه حوض نهر ميكونغ

بوضع  وفييتنام(  وتايلند،  والوس،  )كمبوديا،  األطراف  الدول  قامت 
أجل  من   )PNPCA( واالتفاق  المسبق  والتشاور  اإلخطار  إجراءات 
الدول  إشعار  ’اإلخطار‘  ويقتضي   .1995 لعام  ميكونغ  اتفاق  تنفيذ  دعم 
الموعد  في  استخدامه  بدء  قبل  الُمزَمع  المشروع  بتفاصيل  األعضاء 
ومشاورات  تقنية  تقييم  عملية  على  المسبق‘  ’التشاور  وينطوي  المقترح؛ 
تأثير  أي  لتقييم  الفرصة  األعضاء  للدول  تتيح  أشهر  ستة  مدتها  رسمية 
والتوصية  العيش،  وُسُبل  اإليكولوجية  الُنُظم  على  للحدود  عابر  محتمل 
باتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة المسائل ذات الصلة قبل استخدام المياه؛ 
ويستلزم ’االتفاق المحدد‘ إجراء مفاوضات شاملة للتوصل إلى توافق في 
اآلراء بين جميع الدول األعضاء بشأن أحكام وشروط المشروع المقترح 

قبل االستخدام المزمع للمياه.

داخل  استخدامات  على  ينطبق  الذي  المسبق،  التشاور  إجراء  وخالل 
الحوض المائي الواحد خالل موسم الجفاف واستخدامات فيما بين عدة 
إلى  أحواض مائية خالل موسم األمطار، تعقد مشاورات عامة لالستماع 
هذه  وُتجري  نظرهم.  ووجهات  المهتمة  واألطراف  العموم  قلق  مصادر 
المشاورات أمانة لجنة نهر ميكونغ ولجان نهر ميكونغ الوطنية التابعة لكل 
ميكونغ  نهر  لجنة  أعمال  تنسق  التي  الحكومية  الهيئة  )وهي  عضو  دولة 

على المستوى الوطني(.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  

سوق عائم على نهر ميكونغ، محافظة سوك ترانغ، 
فييت نام

البجع، حديقة جودي الوطنية، نهر السنغال المشترك بين
السنغال ومالي وموريتانيا

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/


249.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

استمارة اإلبالغ: القسم الثالث

القسم الثالث
إدارة المياه العابرة للحدود على المستوى الوطني

المطلوب في هذا القسم تقديم معلومات عامة عن إدارة المياه العابرة للحدود على المستوى الوطني. 
وال ينبغي أن تكرر هنا المعلومات بشأن األحواض المائية العابرة للحدود، واألحواض الفرعية، واألجزاء من األحواض، 

وبشأن مجموعة األحواض المائية، فمكانها في القسم الثاني وليس في هذا القسم.

1.  )أ(  هل تشير التشريعات والسياسات وخطط العمل واالستراتيجيات الوطنية في بلدكم إلى تدابير لدرء أي آثار عابرة 
م فيها والحد منها؟ ]197 ]198 للحدود والتحكُّ

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر التشريعات والسياسات وخطط العمل واالستراتيجيات الوطنية األساسية ذات 
الصلة: ]اكتب هنا[ ]199 ]1100 ]1101

)ب(  هل تنطوي التشريعات في بلدكم على المبادئ التالية؟ ]1102
نعم ❏/ال ❏ المبدأ الوقائي 
نعم ❏/ال ❏ مبدأ الملوث يدفع 
نعم ❏/ال ❏ التنمية المستدامة 

مبدأ »المستخِدم يدفع
نعم ❏/ال ❏ مقابل استخدام الموارد الطبيعية« 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إيراد نبذة مختصرة عن كيفية تطبيق هذه المبادئ على المستوى الوطني: 
]اكتب هنا[ ]1103

أورد هنا كيف يرتبط ذلك بالمستوى العابر للحدود؛

تلزم اتفاقية المياه األطراف المتشاطئة ’بضمان إطالع العموم على المعلومات المتعلقة بظروف المياه العابرة للحدود، 1 94]
والتدابير المتخذة أو الُمزمعة لمنع ومراقبة األثر العابر للحدود والحد منه، وفعالية تلك التدابير‘ )المادة 16؛ انظر أيضًا لجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الصفحات من 93 إلى 97(. 

انظر أيضًا اإلطار 21 عن مثل نهر ميكونغ. كذلك يمكن، ضمن اإلجابات، إدراج الخطط المتعلقة بإدارة طبقات/خزانات 1 95]
المياه الجوفية.

على سبيل المثال، كيف تتم مراعاة تعميم المساواة بين الجنسين عند النظر في مشاركة العموم والجهات المعنية 1 96]
في صنع القرار.

تنص اتفاقية المياه على أّنه ينبغي على الدول األطراف فيها اتخاذ ’جميع التدابير المناسبة لدرء أية آثار عابرة للحدود 1 97]
الصفحات من  المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013،  أيضًا لجنة األمم  انظر  الفقرة 1؛  )المادة 2،  والتحكم فيها والحد منها‘ 
19 إلى 21(؛ وينبغي اعتماد العديد من هذه التدابير على المستوى الوطني. ومن هذا المنطلق، تلعب القوانين والسياسات 
وخطط العمل واالستراتيجيات دورًا أساسّيًا في ضمان وجود نظام فعال على المستوى الوطني من أجل الوفاء بأية التزامات 
واردة في االتفاقات أو الترتيبات الدولية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود. وقد تحيل هذه القوانين والسياسات وخطط العمل 

واالستراتيجيات إلى أصول ينبغي العمل بموجبها، مثل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية واإلدارة المستدامة للمياه.

العمل واالستراتيجيات 1 98] التشريعات والسياسات وخطط  أ( بنعم عندما تشير  )الفقرة  ينبغي اإلجابة على السؤال 1 
الوطنية لدولة ما إلى المياه أو اآلثار العابرة للحدود بشكل صريح، أو عندما تكون المياه العابرة للحدود مشمولة ضمنًا 

بقوانين وطنية تتصف بالعمومية.

ينبغي إيراد ملخص عن أية قوانين وسياسات وخطط عمل واستراتيجيات وطنية تشير بشكل صريح إلى اآلثار العابرة 1 99]
للحدود، وكذلك عن أية أحكام ضمنية تتعلق باآلثار العابرة للحدود. وعلى سبيل المثال، قد تشير القوانين الوطنية إلى المياه 
العابرة للحدود بعدة طرق، من ضمنها: )1( منح الصالحيات الالزمة للوكاالت أو الهيئات الحكومية للتفاوض بشأن االتفاقات 
والترتيبات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود؛ و)2( تخويل المؤسسات الحق في صياغة السياسة العامة والتوجيهات المتعلقة 
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بالمياه العابرة للحدود؛ )3( اإلعالن عن المبادئ الرئيسية التي تلتزم بها الدولة بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود؛ و)4( إدراج 
االلتزامات الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود ضمن عملية وضع الخطط وصنع القرار في الدولة، التي تتعلق، على 
سبيل المثال، بالتراخيص أو االمتيازات الممنوحة الستخراج المياه، وبتصاريح تصريف المياه العادمة )انظر بورشي، 2016، 
الصفحتان 43 و44(. ولالطالع على أمثلة عن التشريعات الوطنية التي تعالج بشكل صريح قضايا المياه العابرة للحدود، 
انظر القسم السابع من قانون زامبيا إلدارة الموارد المائية لعام 2011؛ والمادة 7 من قانون المياه في بنغالديش لعام 2013؛ 
وقانون جمهورية قيرغيزستان بشأن االستخدام المشترك بين المحافظات للكتل المائية والموارد المائية ومنشآت إدارة المياه، 
والسياسات وخطط  القوانين  يرد في  لم  وإذا  المائية، 2013.  الموارد  ناميبيا إلدارة  قانون  السادس من  والقسم  2001؛ 
العمل واالستراتيجيات الوطنية نّص واضح وصريح بشأن اآلثار العابرة للحدود، ينبغي في هذه الحال إدراج القوانين 

والسياسات وخطط العمل الرئيسية التي تتعلق ضمنًا بالقضايا العابرة للحدود.

المتحدة، 1 100] والواليات  والهند  والبرازيل  وبلجيكا  األرجنتين  فيها  بما  فيدراليًا،  نظامًا  تعتمد  التي  الدول  تمتلك  قد 
األقاليم  أو  الواليات  مستوى  على  و/أو  الدولة،  مستوى  على  المياه  عن  واستراتيجيات  عمل  وخطط  وسياسات  قوانين 
أو البلديات. في مثل هذه الحال، ينبغي توضيح أية تباينات قائمة حول المياه العابرة للحدود في القوانين والسياسات 

وخطط العمل واالستراتيجيات على المستوى الفيدرالي أو على مستوى اإلقليم أو الوالية.

في حال وجود اختالف بينها، ينبغي إيراد ملّخص منفصل عن القوانين والسياسات وخطط العمل واالستراتيجيات 1 101]
الرئيسية المتعلقة بإدارة المياه الجوفية وعن تلك المتعلقة بإدارة المياه السطحية.

عند اإلجابة على السؤال 1 )الفقرة ب(، ينبغي األخذ بعين االعتبار ما إذا كان المبدأ الوقائي، ومبدأ الملوث يدفع، 1 102]
والتنمية المستدامة، ومبدأ »المستخِدم يدفع مقابل استخدام الموارد الطبيعية” ُمدرجة في القوانين والسياسات وخطط 
آنفة  المبادئ  المعلومات بشأن تطبيق  للحدود. ولمزيد من  العابرة  المياه  بإدارة  المتعلقة  الوطنية  العمل واالستراتيجيات 

الذكر في سياق عابر للحدود، انظر دليل تنفيذ اتفاقية المياه )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013(.

ينبغي أن يرّكز الوصف هنا على كيفية دمج المبادئ آنفة الذكر في القوانين والسياسات وخطط العمل واالستراتيجيات 1 103]
الوطنية المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود.

استمارة اإلبالغ: القسم الثالث، السؤال األول

)ج(  هل يوجد في بلدكم ترخيص أو نظام وطني يسمح بتصريف المياه العادمة وغيرها من مصادر التلوث الثابتة؟ 
)مثل مصادر التلوث في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والبلديات، وإدارة المياه العادمة، وغيرها من 

القطاعات(؟  ]1104

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، فألي قطاعات ُتعطى التراخيص؟ 

❏ قطاع الصناعة 

❏ قطاع التعدين 

❏ قطاع الطاقة 

❏ قطاع البلديات 

❏ قطاع تربية المواشي 

❏ قطاع تربية األحياء المائية 

قطاعات أخرى )يرجى ذكر ذلك(: ]اكتب هنا[

يرجى إيراد نبذة مختصرة عن نظام التراخيص، وبيان ما إذا كان هذا النظام ينص على وضع حدود للتصريف على 
أساس أفضل التكنولوجيات المتاحة؟ ]1105 ]1106

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي القطاعات التي يشملها هذا النظام؟ )يرجى ذكر ذلك(:  ]اكتب هنا[

م معلومات عما إذا كانت هناك خطط  أما إذا كانت اإلجابة بالنفي، فيرجى بيان أسباب ذلك )أهم األسباب فقط( أو َقدِّ
العتماد نظام التراخيص: ]اكتب هنا[



251.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

تلزم اتفاقية المياه الدول األطراف فيها باتخاذ واعتماد وتنفيذ تدابير وطنية لضمان حماية ’المياه العابرة للحدود 1 104]
من مصادر التلوث الثابتة عن طريق قيام السلطات الوطنية المعنية بمنح تراخيص مسبقة لمرافق تصريف المياه العادمة‘ 
)المادة 3، الفقرة 1، البند ب(. انظر أيضًا المبادئ التوجيهية بشأن منح التراخيص لمرافق تصريف المياه العادمة من المصادر 

الثابتة داخل المياه العابرة للحدود )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 1996(.

ينبغي هنا إيراد وصف موجز لإلطار التنظيمي لمنح التراخيص أو التصاريح، بما يشمل الخطوات المعتمدة لتقديم 1 105]
الطلبات، وعلى سبيل المثال أّية معايير أو مبادئ ينبغي توّفرها للموافقة على التصاريح أو رفضها )انظر أيضًا الحاشية 
]1106(، وكذلك العملية التي يتم من خاللها إنفاذ التراخيص أو التصاريح، أو عند االقتضاء، إلغاؤها. ومع ذلك، ينبغي إدراج 

رصد ومراقبة عمليات التصريف الُمرّخص بها ضمن اإلجابة على السؤال 1 )د( أدناه.

‘أفضل التكنولوجيات المتاحة’ بأنها تشتمل على ’أحدث مرحلة من تطوير 1 106] ف الُمرفق األول الّتفاقية المياه  ُيعرِّ
العمليات أو المرافق أو أساليب التشغيل، التي تدّل على أن تدبيرًا محددًا لتقليص التصريفات واالنبعاثات والنفايات أصبح 
مالئمًا من الناحية العملية. ولتحديد ما إذا كانت مجموعة من العمليات والمرافق واألساليب تشّكل أم ال أفضل التكنولوجيات 
المتاحة في الحاالت العامة أو الفردية، ينبغي إيالء اهتمام خاص لما يلي: )أ( العمليات أو المرافق أو أساليب التشغيل القابلة 
رات في المعرفة والفهم العلميين؛ )ج(  للمقارنة التي تمت تجربتها بنجاح في اآلونة األخيرة؛ )ب( التقدم التكنولوجي والتغيُّ
الجدوى االقتصادية لمثل هذه التكنولوجيات؛ )د( المهل الزمنية للتركيب في المصانع الجديدة والقائمة على حد سواء؛ 
)هـ( طبيعة وحجم التصريفات والمخلفات السائلة ذات الصلة؛ )و( التكنولوجيات المنخفضة والمعدومة النفايات‘. ويشير 
المرفق األول أيضًا إلى أن ’ما يمكن اعتباره “أفضل التكنولوجيات المتاحة« بالنسبة لعملية محددة قد يتغير مع مرور الزمن 
رات في المعرفة والفهم العلميين‘.  في ضوء التقدم التكنولوجي والعوامل االقتصادية واالجتماعية، وكذلك في ضوء التغيُّ

انظر أيضًا دليل تنفيذ اتفاقية المياه )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الصفحات من 41 إلى 45(.

استمارة اإلبالغ: القسم الثالث، السؤال األول

)د(  هل تخضع التصريفات المرخص بها للرصد والمراقبة؟ ]1107

نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف؟ )يرجى وضع عالمة على المربع المناسب(

❏ رصد التصريفات 

❏ رصد التأثيرات الفيزيائية والكيميائية في المياه 

❏ رصد اآلثار اإليكولوجية على المياه 

❏ تنطوي التراخيص/التصاريح على شروط محددة 

❏ تفتيش 

وسائل أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[ ]1108

إذا لم يكن لبلدكم نظام لرصد التصريف، يرجى بيان السبب أو تقديم معلومات في حالة وجود خطط العتماد نظام 
لرصد التصريف: ]اكتب هنا[

يحّدد 1 107] ترخيصًا  أو  تصريحًا  المياه  مستخدم  بمنح  المختصة  السلطة  تقوم  عندما  بها  مرخّصًا  التصريفات  تكون 
للمياه  بها  المرّخص  التصريفات  هذه  ومراقبة  رصد  وينبغي  االستخدام.  هذا  وآثار  للمياه  استخدامه  وحدود  شروط 
العادمة عن طريق برنامج يأخذ بعين االعتبار كمية المياه العادمة التي يتم إنتاجها في وحدة زمنية محددة، ومكّونات 
المياه العادمة، وأنماط التصريف، وخصائص األجسام التي تتلقى تلك المياه )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 

1996، الصفحة 35(.  

على سبيل المثال، قد يقوم حاملو التراخيص أو التصاريح بعملية رصد ذاتية للتصريفات في سياق نظام لرصد 1 108]
مصادر التلوث الثابتة )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 1996، الصفحة 35(.

قد ينتج التلوث االنتشاري عن جملة من المصادر األخرى، بما فيها األراضي الحضرية، والحراجة، وترسبات الغالف 1 109]
الجوي، والمساكن الريفية.
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استمارة اإلبالغ: القسم الثالث، السؤال األول

)ھ(  ما هي التدابير الرئيسية التي يتخذها بلدكم للحد من مصادر التلوث االنتشارية للمياه المؤثرة على المياه العابرة 
للحدود )مثل مصادر التلوث المتأتية من الزراعة والنقل والحراجة وتربية األحياء المائية(؟

تتعلق التدابير الواردة أدناه بالزراعة، ولكن هناك قطاعات أخرى قد تكون أكثر أهمية. يرجى إدراج هذه القطاعات 
وتدابيرها في المكان المخصص لها بين حاصرتين ]  [ بعد عبارة »تدابير أخرى«: ]1109

التدابير التشريعية

❏ معايير الستخدامات األسمدة 

❏ معايير الستخدامات السماد الطبيعي 

❏ نظام تصريف المياه العادمة وغيرها من مصادر التلوث الثابتة 

❏ حظر استخدام المبيدات أو وضع قواعد لهذا االستخدام 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

تدابير اقتصادية ومالية

❏ حوافز مالية  ]1110 

❏ ضرائب بيئية )مثل ضرائب األسمدة( 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

❏ خدمات اإلرشاد الزراعي ]1111 

تدابير تقنية

تدابير التحكم بالمصادر

❏ تعاقب المحاصيل 

❏ مراقبة أعمال الحراثة 

❏ المحاصيل الشتوية المغطاة 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

تدابير أخرى

❏ شرائط عازلة/فلتر 

❏ إعمار األراضي الرطبة 

خزانات الترسيب

❏ التدابير الكيميائية 

تدابير أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

❏ أنواع أخرى من التدابير 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكرها: ]اكتب هنا[

)و(  ما هي التدابير الرئيسية التي يتخذها بلدكم لتحسين كفاية الموارد المائية 

وتطوير طريقة تخصيصها؟ 

يرجى وضع عالمة على المربع المناسب )قد ال تكون كلها ذات صلة( 

❏ نظام تنظيمي بشأن استخراج المياه 

❏ رصد ومراقبة استخراجات المياه 

❏ تحديد حقوق المياه بشكل واضح ]1112 

❏ تحديد األولويات فيما يتعلق بالمخصصات المائية 

❏ تكنولوجيات الحفاظ على المياه واالقتصاد فيها 



253.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

على سبيل المثال، تقديم خصومات مقابل خفض مستويات التلوث، أو إعانات للتشجيع على االنتقال إلى أفضل 1 110]
الممارسات البيئية.

يوكل أمر تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي عادة إلى دائرة حكومية تعمل مع المزارعين لتسهيل البرامج والمشاريع 1 111]
الهادفة لتحقيق التغيير، بما فيها الممارسات الرامية إلى تعزيز التحّكم بالتلّوث، وتقليصه والوقاية منه.

تشتمل ‘حقوق المياه’، بالمعنى الواسع للكلمة، على ’طائفة متنوعة من الحقوق المتعلقة بكيفية الوصول إلى المياه 1 112]
واستخدامها، بما فيها الحقوق التي أنشأها القانون العام، وتلك التي أنشأتها أنظمة الترخيص اإلداري‘ )هندري، 2014، صفحة 38(.

والمياه 1 113] األراضي  حفظ  تعزيز  إلى  تهدف  المتكاملة  لإلدارة  ‘استراتيجية  بأنه  اإليكولوجية’  الُنُظم  ‘ّنهج  ف  ُيعَرّ
والموارد الحية، واالستخدام المستدام لها بطريقة منصفة’ )القرار الخامس/6، اتفاقية التنوع البيولوجي، 2000(.

يهدف السؤال 1 )الفقرة ز( إلى تحديد ما إذا كان َنهج النظام اإليكولوجي ُمدمجًا في أية قوانين وأطر سياسية 1 114]
وطنية إلدارة الموارد المائية. 

كّلما تيّسر ذلك، ينبغي أن يتم هنا إيراد وصف للقوانين واألطر السياسية الوطنية إلدارة الموارد المائية ذات الصلة 1 115]
بدعم َنهج الُنُظم اإليكولوجية.

تلزم اتفاقية المياه الدول األطراف فيها بضمان اتخاذ ‘تدابير إضافية محددة لمنع تلوث المياه الجوفية’ )المادة 1 116]
لجنة  عن  الصادرة  للحدود،  العابرة  الجوفية  المياه  بشأن  النموذجية  األحكام  مطبوعة  أيضًا  انظر  ك(.  البند   ،1 الفقرة   ،3
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، التي تلزم األطراف ’باتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومراقبة تلوث المياه الجوفية العابرة 
إعادة  األجزاء ضعفًا/هشاشة من منطقة  أكثر  إنشاء مناطق حماية، وتحديدًا في  ’)أ(  والتي تشمل  منه‘،  والحد  للحدود 
تغذية المياه الجوفية، والسيما المياه الجوفية المستخدمة أو المزمع استخدامها لتوفير مياه الشرب؛ )ب( اتخاذ إجراءات 
ثات في المياه الجوفية، بما يشمل التأثيرات السلبية لمصادر التلوث الثابتة على المياه الجوفية؛  لمنع أو تقليص إطالق الملوِّ
الذي  الجوفية  المياه  تلوث  المكثفة، من أجل مكافحة  الزراعة  بما في ذلك ممارسات  األراضي،  تنظيم استخدامات  )ج( 
تسببه مادة النترات ومواد حماية النباتات؛ )د( تحديد األهداف المتعلقة بجودة المياه الجوفية واعتماد المعايير ذات الصلة‘ 
)المادة 5 والتعليق المرفق، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2014a، الصفحات من 9 إلى 12(. انظر أيضًا التوجيه 
‘يحدد  نظام  بوضع  فيه  األعضاء  الدول  يلزم  الذي   ،)EC/118/2006( الجوفية  المياه  بشأن  األوروبي  االتحاد  الصادر عن 
ثات في المياه الجوفية أو الحد منها’؛ ومشاريع مواد لجنة  معايير جودة المياه الجوفية وينشئ تدابير لمنع مدخالت الملوِّ
القانون الدولي المتعلقة بقانون طبقات/خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود لعام 2008 )مع التعليقات الواردة عليها(، 

المادة 12، لجنة القانون الدولي، 2008.

❏ تقنيات الرّي المتقّدمة 
❏ األنشطة المتعلقة بإدارة الطلب على المياه 
❏ وسائل أخرى )يرجى ذكرها( 

)ز(  هل يطبق بلدكم َنهج الُنُظم اإليكولوجية؟ ]1113 ]1114
نعم ❏/ال ❏

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر الكيفية: ]اكتب هنا[ ]1115
)ح(  هل يتخذ بلدكم تدابير محددة للوقاية من تلوث المياه الجوفية؟ ]1116

نعم ❏/ال ❏
إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إيراد نبذة مختصرة عن أبرز هذه التدابير: ]اكتب هنا[

استمارة اإلبالغ: القسم الثالث، السؤال الثاني
ر المناخ العابرة للحدود؟ ]1117 ]1118 2.  هل تنّص قوانين بلدكم على إجراءات لتقييم آثار تغيُّ

نعم ❏/ال ❏

تطبيقّية  إجراءات  وأية  االجراءات،  لهذه  التشريعي  لألساس  نبذة مختصرة  إيراد  يرجى  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا 
أخرى ذات صلة: ]اكتب هنا[ ]1119

ر المناخ العابرة للحدود؟ ]اكتب هنا[ ]1120 إذا كانت اإلجابة بالنفي، هل هناك تدابير أخرى ذات صلة بتقييم آثار تغيُّ
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التقييم 1 117] المناخ وغيرها من عمليات  تغّير  آثار  تقييم  بتطبيق عملية  فيها  األطراف  الدول  المياه  اتفاقية  تلزم 
مشتركة  آلية  أو  هيئة  أّية  تلزم  كما  ح(،  البند   ،1 الفقرة   ،3 )المادة  منها  والحد  للحدود  العابرة  اآلثار  ومراقبة  لمنع 
البند   ،2 الفقرة   ،9 )المادة  للحدود’  العابرة  بالمياه  المتعلقة  المناخ  تغّير  آثار  تقييم  عمليات  تنفيذ  في  ‘بالمشاركة 
)اتفاقية إسبو(  للحدود  العابرة  السياقات  البيئي في  األثر  اتفاقية تقييم  ي(. وعلى نحو مماثل، يتعّين على أطراف 
تضع  وبذلك  للحدود.  عابرة  آثار  عليها  تترتب  أن  يحتمل  ُمزمعة  أنشطة  وجود  عند  المناخ  تغّير  آلثار  تقييم  إجراء 
الصلة  ذي  المشروع  بشأن  نهائي  قرار  اتخاذ  قبل  بالعملية  تتأثر  أن  يحتمل  أطراف  أية  لمشاركة  إطارًا  االتفاقية 
خوان،  سان  نهر  قضايا  وفي   .)55 إلى   53 من  الصفحات   ،2013 ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  )انظر 
الحظت محكمة العدل الدولية أيضًا أنه وعماًل بالقانون الدولي العرفي، يقتضي ‘التزام الدولة ببذل العناية الواجبة لمنع 
وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، أن تقوم تلك الدولة بالتأّكد من عدم احتمال حدوث ضرر جسيم عابر للحدود قبل القيام 
بنشاط يمكن أن يؤثر سلبًا على بيئة دولة أخرى. وفي هذه الحال، يتعّين على الدولة المعنية إجراء تقييم آلثار تغير المناخ’ 

)محكمة العدل الدولية، 2015، الفقرة 153(.

أكثر 1 118] بشكل  الثاني  السؤال  يهدف  المناخ،  تغّير  آلثار  تقييم  إجراء  بضرورة  الدول  معظم  تشريعات  تقضي  بينما 
تحديدًا إلى معرفة ما إذا كانت هناك تشريعات وطنية نافذة تلزم بشكل صريح أو ضمني بإجراء تقييم آلثار تغّير المناخ 

العابرة للحدود.

ينبغي أن تتضّمن النبذة المختصرة عن األساس التشريعي ذكر العناصر الرئيسية لعملية تقييم آثار تغّير المناخ التي 1 119]
تنطبق على المشاريع المنطوية على آثار عابرة للحدود، بما فيها أية متطلبات ذات صلة بمحتوى تقييم آثار تغّير المناخ. 
فهل هناك مثاًل، في إطار عملية تقييم آثار تغّير المناخ، شرط يتعلق بتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية و/أو 
ر المناخ؟ وعند قيام مثل هذا الشرط، قد ترغب الدول أيضًا في تسليط الضوء على احتمال وجود إطار وطني  الثقافية لتغيُّ
المناخ التي تتعلق بمشاريع  ر  العابرة للحدود. وبخالف تقييمات آثار تغيُّ المياه  البيئي االستراتيجي ينطبق على  للتقييم 
محددة، تتمحور أطر التقييم البيئي االستراتيجي حول إعداد الخطط والبرامج، ما يمّكنها من استيعاب اآلثار التراكمية 

)انظر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013، الفقرتان 199 و200(. 

قد تتضّمن ’التدابير األخرى‘ تلك الواردة في االتفاقات أو المبادئ التوجيهية الثنائية أو المتعددة األطراف. انظر 1 120]
مثاًل، المبادئ التوجيهية المنقحة ذات الصلة بتقييم األثر البيئي في السياقات العابرة للحدود بالنسبة لبلدان آسيا الوسطى 

.)2019b ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(

يهدف السؤاالن 1 و2 إلى إتاحة الفرصة لتقديم ملّخص عن اإلجابات الواردة في استمارة اإلبالغ، وتسليط الضوء، 1 121]
من وجهة نظر وطنية، على التحديات والفرص الرئيسية المتعلقة بتعزيز التعاون بشأن المياه العابرة للحدود. وبينما قد 
تّتسم اإلجابات على أسئلة محددة في األقسام الثالثة السابقة بطابع تقني، ينبغي استكمال القسم الرابع بطريقة تجعله 

متاحًا أمام واضعي السياسات وصّناع القرار. 

استمارة اإلبالغ: القسم الرابع، السؤاالن األول والثاني

القسم الرابع
 أسئلة ختامية ]1121

1.  ماهي التحديات الرئيسية التي يواجهها بلدكم في مجال التعاون بشأن المياه العابرة للحدود؟

❏ الّتماُيز بين األطر اإلدارية والقانونية الوطنية 

❏ عدم توّفر البيانات والمعلومات ذات الصلة 

❏ صعوبة تبادل البيانات والمعلومات 

❏ تشتت الجهود بين عدة قطاعات على المستوى الوطني 

❏ الحواجز اللغوية 

❏ عدم توفر الموارد 

❏ الضغوط البيئية، بما فيها األحداث القصوى 

❏ االهتمامات المتعلقة بالسيادة الوطنية 

يرجى ذكر أّية تحديات أخرى و/أو تقديم المزيد من المعلومات: ]اكتب هنا[



255.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

قد تشتمل األمثلة الملموسة على تلك المتعلقة بتحّقق تحسينات محددة كنتيجة للتعاون في مجال المياه العابرة 1 122]
للحدود، بما يشمل التحّسن في جودة المياه أو تقاسم المنافع ذات الصلة.

2.  ما هي اإلنجازات الرئيسية التي تحققت في مجال التعاون بشأن المياه العابرة للحدود؟ 

❏ تحسين إدارة المياه 

❏ تعزيز التكامل اإلقليمي، بما يتجاوز قضايا المياه مثالً 

❏ اعتماد ترتيبات تعاونّية 

❏ اعتماد خطط وبرامج مشتركة 

❏ تحقيق تعاون طويل األجل ومستدام 

❏ تأمين دعم مالي لألنشطة المشتركة 

❏ توفر إرادة سياسية أكثر صالبة فيما يتعلق بالتعاون بشأن المياه العابرة للحدود 

❏ تحقيق معرفة وفهم أفضل للقضايا ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود 

❏ تالفي حدوث منازعات في هذا الشأن 

❏ إشراك األطراف المعنية 

يرجى ذكر أّية إنجازات أخرى وبيان العوامل الرئيسية التي كفلت تحقيق هذا النجاح، و/أو تقديم أمثلة ملموسة: 
]اكتب هنا[ ]1122

يمكن للمستجيبين أن يقّدموا هنا ملّخصًا عن عملية استكمال النموذج، كأن يكون ذلك قد تم من خالل تنظيم ورشة 1 123]
عمل وطنية و/أو إنشاء لجنة صياغة حكومية شاملة.

كذلك يتيح هذا السؤال الفرصة لتقديم أّية تفسيرات إضافية تتعلق بأية إجابات وردت في األقسام السابقة، أو تسليط الضوء 
على أّية جوانب أخرى للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، التي رّبما لم يتم اإلضاءة عليها بشكل كاٍف في اإلجابات السابقة.

استمارة اإلبالغ: القسم الرابع، األسئلة الثالث والرابع والخامس

3.  يرجى بيان الجهات/المؤسسات التي اسُتشيرت خالل عملية ملء االستبيان

❏ هيئة أو آلية مشتركة 

❏ بلدان أخرى متشاطئة أو شريكة في طبقات/خزانات المياه الجوفية 

❏ الهيئات الوطنية إلدارة المياه 

❏ الوكاالت/الهيئات البيئية 

❏ هيئات األحواض المائية )الوطنية( 

❏ الحكومات المحّلية أو اإلقليمية 

❏ هيئة المسوحات الجيولوجية )الوطنية( 

❏ وزارات بعينها غير وزارة المياه، مثل وزارات الخارجية، والمالية،  وشؤون الحراجة، والطاقة 

❏ منظمات المجتمع المدني 

❏ رابطات مستخدمي المياه 

❏ القطاع الخاص 

جهات/مؤسسات أخرى )يرجى ذكرها(: ]اكتب هنا[

يرجى إيراد نبذة مختصرة عن عملية ملء االستبيان: ]اكتب هنا[

4.  إذا كان لديك تعليقات أخرى يرجى إضافتها هنا )أدرج التعليقات(: ]اكتب هنا[ ]1123

5.  اسم الشخص أو األشخاص الذين َمَلئوا استمارة االستبيان وتفاصيل االتصال الخاصة به أو بهم )يرجى إدراج 

المعلومات الالزمة(: ]اكتب هنا[

التوقيع: ]اكتب هنا[ التاريخ: ]اكتب هنا[ 



بحيرة سد حديثة، نهر الفرات في العراق



257.  إرشادات بشأن كيفية ملء استمارة اإلبالغ في إطار اتفاقية المياه والمؤشر 2-5-6 للتنمية المستدامة )األقسام من الثاني إلى الرابع(

مصادر البيانات

1. االتفاقات واالتفاقيات والمعاهدات وغيرها من الترتيبات
االتفاق المعقود بين حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية وحكومة جمهورية بولندا بشأن التحسين المشترك لحالة الممرات 
المائية في منطقة الحدود األلمانية-البولندية )مكافحة الفيضانات وأحوال الصرف الصحي والمالحة(، 27 نيسان/أبريل 

.]pdf ]In German.146490-http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bi :2015. متاح باللغة األلمانية على الرابط التالي

االتفاق المعقود بين جمهورية نيجيريا االتحادية وجمهورية النيجر، بشأن المشاركة المنصفة في تنمية مواردهما المائية 
http://www.fao. :المشتركة وحفظها واستخدامها، 18 تموز/يوليو 1990. متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

.org/3/w7414b/w7414b10.htm

االتفاق المعقود بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في استخدام وحماية 
-http://www.cawater التالي:  الرابط  على  اإلنكليزية  باللغة  متاح   .2001 أيلول/سبتمبر   12 للحدود،  العابرة  األنهار 

.info.net/library/eng/l/kazakhstan_china.pdf

االتفاق بشأن التعاون في مجال التنمية المستدامة لحوض نهر ميكونغ، 5 نيسان/أبريل 1995. متاح باللغة اإلنكليزية على 
الرابط التالي: 

االتفاق بشأن إنشاء لجنة المجرى المائي لنهر زمبيزي، 13 تموز/يوليو 2004 )دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 حزيران/يونيو 
http://www.zambezicommission.org/sites/default/files/ التالي:  الرابط  على  اإلنكليزية  باللغة  متاح   .)2011

.agreement.pdf-publication_downloads/zamcom

االتفاق بشأن إطار التعاون المتعلق بحوض نهر النيل، 14 أيار/مايو 2010 )لم يدخل بعد حيز التنفيذ(. متاح باللغة اإلنكليزية 
-framework-cooperative-publications/30-https://www.nilebasin.org/documents التالي:  الرابط  على 

. agreement/file

الترتيب بشأن حماية واستخدام وإعادة تغذية طبقة/خزان المياه الجوفية الفرنسية-السويسرية في منطقة بحيرة جنيف، 
https://www.internationalwaterlaw. :18 كانون األول/ديسمبر 2007. متاح باللغة الفرنسية على الرابط التالي

.Aquifer.pdf-Swiss-org/documents/regionaldocs/2008Franko

االتفاق بشأن التكامل والتنمية وحسن الجوار الشامل على الحدود بين جمهورية بيرو وجمهورية اإلكوادور، 26 تشرين 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ :األول/أكتوبر 1998. متاح باللغة اإلسبانية على الرابط التالي

.2avolum/04acuer.htm/exteriores/libro1

االتفاقية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون البيئية، 
)اتفاقية آرهوس(، 25 حزيران/يونيو 1998 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 تشرين األول/أكتوبر 2001(. متاحة باللغة 

.https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html :اإلنكليزية على الرابط التالي

متاحة  األول/ديسمبر 1993(.  كانون   29 بتاريخ  التنفيذ  )دخلت حيز  5 حزيران/يونيو 1992  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية 
./http://www.cbd.int/convention/text :باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

في  التنفيذ  حيز  )دخلت   1994 حزيران/يونيو   29 المستدام،  واستخدامه  الدانوب  نهر  حماية  أجل  من  التعاون  اتفاقية 
https://www.icpdr.org/flowpaper/ التالي:  الرابط  على  اإلنكليزية  باللغة  متاحة   .)1998 األول/أكتوبر  تشرين 

.viewer/default/files/DRPC%20English%20ver.pdf

اتفاقية تقييم األثر البيئي في السياقات العابرة للحدود )اتفاقية إسبو(، 25 شباط/فبراير 1991 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ :10 أيلول/سبتمبر 1997(. متاحة باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

.env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf

اتفاقية التعاون لحماية مياه أحواض األنهار الواقعة بين البرتغال وإسبانيا واستخدامها بشكل مستدام، 30 تشرين الثاني/
نوفمبر 1998 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2000(. متاحة باللغة اإلسبانية على الرابط التالي: 

مصادر البيانات

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bi146490-.pdf ]In German[.

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/agreement-Apr95.pdf.

http://www.fao.org/3/w7414b/w7414b10.htm.

.info.net/library/eng/l/kazakhstan_china.pdf

 http://www.zambezicommission.org/sites/default/files/

https://www.nilebasin.org/documents-publications/30-cooperative-framework-
agreement/file.

https://www.internationalwaterlaw.
org/documents/regionaldocs/2008Franko-Swiss-Aquifer.pdf.

publication_downloads/zamcom-agreement.pdf.

-http://www.cawater

http://www.cadc-albufeira.eu/es/convenios/descripcion/.

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bi-146490.pdf
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https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
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اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية )اتفاقية األمم المتحدة للمجاري المائية(، 21 
أيار/مايو 1996 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 17 آب/أغسطس 2014(. متاحة باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي:

.http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf 

اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه(، 17 آذار/مارس 1992 )دخلت 
http://www.unece. :حيز التنفيذ بتاريخ 6 تشرين األول/أكتوبر 1996(. متاحة باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

.org/env/water/text/text.htm

اتفاقية حماية نهر الراين، 12 نيسان/أبريل 1999 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2003(. متاحة باللغة 
./basis/convention-https://www.iksr.org/en/icpr/legal :اإلنكليزية على الرابط التالي

التوجيه EC/60/2000 الصادر عن البرلمان األوروبي ومجلس االتحاد األوروبي بشأن إنشاء إطار عمل المجتمع في مجال 
السياسات المائية )توجيه االتحاد األوروبي بشأن إطار المياه(، 22 كانون األول/ديسمبر 2000. متاح باللغة اإلنكليزية 

على الرابط التالي: \

اتفاق إطار العمل بشأن حوض نهر سافا، 3 كانون األول/يناير 2002 )دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 كانون األول/يناير 2014(. 
.http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul45452.pdf :متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

http:// :االتفاق الدولي بشأن حماية نهر شخيلت، 3 كانون األول/ديسمبر 2002. متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي
.extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul150201.pdf

البروتوكول المنقح بشأن المجاري المائية المشتركة في بلدان مجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية، 7 آب/أغسطس 2000 )دخل 
/6218/6698/https://www.sadc.int/files/3413 :حيز التنفيذ عام 2013(. متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

.English.pdf_-_2000_-_Revised_Protocol_on_Shared_Watercourses

المعاهدة والبروتوكول بشأن استخدام مياه أنهار كولورادو وتيخوانا وريو غراندي بين الواليات المتحدة والمكسيك، 3 
شباط/فبراير 1944 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1945(. متاحان باللغة اإلنكليزية على الرابط 

.https://www.ibwc.gov/Files/1944Treaty.pdf :التالي

معاهدة التعاون المبرمة بين حكومة جمهورية مولدوفا ومجلس الوزراء األوكراني بشأن الحفاظ على حوض نهر دنيستر 
وتنميته بشكل مستدام، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2017(. متاح 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Dniester/  :باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي

.29Nov2012_web.pdf-EN-final-treaty-Dniester

اتفاق التعاون المؤقت الثالثي األطراف بين جمهورّيتي موزامبيق وجنوب أفريقيا ومملكة سوازيلند بشأن حماية موارد 
على  اإلنكليزية  باللغة  متاح   .2002 آب/أغسطس   29 بشكل مستدام،  واستخدامهما  ومابوتو  إنكوماتي  نهري  مجرَيي 

الرابط التالي: 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 23 أيار/مايو 1969 )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 1980(. متاحة باللغة 
.http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf :اإلنكليزية على الرابط التالي

2. التشريعات الوطنية
http://warpo.gov. :القانون األساسي إلدارة الموارد المائية في بنغالديش، 2013. متاح باللغة البنغالية على الرابط التالي

.4f5fa35a4f10/Act-9d77-4a14-526a-bd/site/page/d8a117d5

القانون بشأن االستخدام المشترك بين المحافظات لألجسام المائية والموارد المائية ومنشآت إدارة المياه في جمهورية 
قيرغيزستان، 2001. متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي: 

http://www.lac. :القانون المطبق على إدارة الموارد المائية في ناميبيا، 2013. متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي
.pdf.5367/org.na/laws/2013

https://zambialii. :القانون المطبق على إدارة الموارد المائية في زامبيا، 2011. متاح باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي
.org/node/10688

https://www.iksr.org/en/icpr/legal-basis/convention/

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html.

https://www.sadc.int/files/34136218/6698//
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يتدفــق مــا نســبته 60 فــي المائــة مــن الميــاه العذبــة فــي العالــم داخــل األحــواض المائيــة العابــرة للحــدود، 
ويعيــش 40 فــي المائــة مــن ســكان العالــم بمحــاذاة هــذه األحــواض. كذلــك يدعــم مــا ال يقــل عــن 600 نظام 
لطبقات/خزانــات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود حــول العالــم إمــدادات ميــاه الشــرب واحتياجــات 
إنتــاج الغــذاء لمالييــن األفــراد. وهكــذا فــإن اســتخدام هــذه المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود يــؤدي إلــى 
خلــق ظــروف مترابطــة علــى المســتويات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والسياســية، مــا يتطلــب 
مــن الــدول المتشــاطئة المجــاورة التعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل ضمــان اإلدارة الفعالــة والمســتدامة 
لهــذه المــوارد المشــتركة. إن قيــام الــدول بتقديــم معلومــات عــن التعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة 
للحــدود يســاعد علــى تحديــد احتياجــات أنهــار أو بحيــرات أو طبقات/خزانــات ميــاه جوفيــة بعينهــا، 
ــز الفهــم الجماعــي للتحديــات والفــرص التــي تواجــه تقاســم المــوارد ذات  ــى تعزي ــدوره إل مــا يــؤدي ب
ــر مختلــف جــداول األعمــال الوطنيــة  ــرة للحــدود عب ــاه العاب ــة، وتمتيــن التعــاون فــي مجــال المي الصل

واإلقليميــة والعالميــة.

وتقــّدم اتفاقيــة الميــاه، التــي تســتضيف أماَنَتهــا لجنــُة األمــم المتحــدة االقتصاديــة ألوروبا، إطــارًا قانونّيًا 
وحكومّيــًا دولّيــًا رئيســّيًا لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود واإلدارة المســتدامة للمــوارد 
المائيــة المشــتركة، الــذي أثبــت فعاليتــه علــى مــدى الســنوات الخمــس والعشــرين الماضيــة. ومنــذ عــام 
2016، أصبــح بإمــكان جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة، مــا يدعــم 
تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة كأداة قويــة لتعزيــز وتفعيــل العمــل بخطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030 وأهدافهــا اإلنمائيــة المســتدامة، مــن خــالل دعــم تنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة 6، وكذلــك 

األهــداف األخــرى ذات الصلــة، بمــا فيهــا أهــداف التنميــة المســتدامة 2 و3 و7 و13 و15 و16 و17.

إن اســتحداث آليــة لرصــد عمليــة اإلبــالغ فــي إطــار اتفاقيــة الميــاه واعتمــاد إطــار ألهــداف التنميــة 
المســتدامة )المؤشــر 2-5-6 للتنميــة المســتدامة( ُيعــّدان بمثابــة خطــوة هامــة لدعــم التعــاون فــي مجــال 
الميــاه  اتفاقيــة  بموجــب  المعلومــات  لتقديــم  الدليــل  هــذا  أن وضــع  وُيذكــر  للحــدود.  العابــرة  الميــاه 
وكمســاهمة فــي المؤشــر 2-5-6 للتنميــة المســتدامة، يشــّكل ثمــرة الســتعراض عمليــة اإلبــالغ األولى بشــأن 
المؤشــر 2-5-6 للتنميــة المســتدامة وفــي إطــار اتفاقيــة الميــاه، الــذي تــم عامــي 2017 و2018، والــذي ســّلط 
الضــوء علــى حاجــة الــدول لتقديــم المســاعدة لهــا مــن أجــل اســتكمال نمــوذج اســتمارة اإلبــالغ. ويهــدف 
هــذا الدليــل إلــى تقديــم التوجيــه الــالزم بشــأن كيفيــة إعــداد التقاريــر الوطنيــة، مــن خــالل شــرح مختلــف 
أقســام االســتمارة، واإلضــاءة علــى المصطلحــات الرئيســية فيهــا، وتقديــم نصائــح محــددة للخبــراء 
المســؤولين عــن عمليــة اإلبــالغ بشــأن كيفيــة اســتكمال مختلــف األســئلة الــواردة فــي اســتمارة اإلبــالغ. ة 
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الهاتف: 44 44 917 22 (0) 41+
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http://www.unece.org :الموقع اإللكتروني

دائرة اإلعالم،
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
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